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PRAEFATIO. 

Loannis Gazaei Descriptionem Tabulae Mundi αὐ post Graefii 

curas iterum ederem ea causa me impulit, quod Graefii 

editio anno 1822 Lipsiae una cum Paulo Silentiario in lucem 

edita non ita accurate ad codicis fidem recensita est, ut 

omnibus desideriis satisfacere possit et vel apud librorum 

veterum venditores rarissime venalis proposita est. In hac 

enim editione, quae ex unici codicis Parisini apographo 

Gothano a Fr. Jacobsio in Graefñi usum collato et 6 prae- 

claro Graefii ingenio multo quam princeps editio melior 

evasit, non solum integer versus typothetarum puto negli- 

gentia excidit aliique loci eorundem errore corrupti sunt, sed 

ne tota quidem lectionis varietas proposita est nec quas 

 codex Parisinus exhibet lectiones editis meliores in textum re- 

ceptae sunt. Quare id primum egi, ut accuratissimam codicis 

olim Vaticani nunc Parisini collationem nusquam antea pu- 

blici iuris factam cum viris doctis communicarem, tum ut 

nonnullis locis quos noster ex Nonni Dionysiacis praesertim 

imitando expressit indicatis, quantum hic auctor Nonno de- 

beret clarius quam antehac factum erat exponerem. Qua in 

re δια ignoro longe plures locos me indicare potuisse, sed 

dedi quantum potui et quidem magnam partem exempla 6 

virorum doctorum de Nonni dictione libris excerpta, cum 

memoria mea in talibus rebus sit infirmissima. Quo vehe- 

mentius dolui, quod Assmus promissorum oblitus (cfr. eius 
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Scholas Nonnianas, Krotoschin. 1864. p. 13: »sed multa apud 

Ioannem Gazaeum occurrunt Nonnica, de quibus alio loco 

dicendum este) accuratius Ioannis Gazaei dicendi genus exa- 

minare omisit. Nonnullis locis e Nonno citatis asteriscum ad- 

ditum esse lectores videbunt, quo vocabulum loco laudato in 

eadem qua apud.]Ïoannem Gazaeum versus 8646 legi signi- 

ficare volui. Ceterum À littera notavi Anthologiae Graecae 

codicem saec. X, qui solus Descriptionem nobis servavit, olim 

Vaticanum nunc Parisinum, Bibliothecae Nationali sub nu- 

mero suppl. 384 illatum, in quo codice carmen fol. 629 in- 

cipit. Apographum huius codicis Gothanum significavi a 

littera. Princeps nostri carminis editio (mea À) Iani Rut- . 

gersii Variarum Lectionum libro secundo (Lugd. Bat. Ex Offi- 

cina Elzeviriana. Anno 1618. p. 95—119) inserta legitur, . 

in qua editor hoc modo carmini praefatus est: »Nunc sua- 

vissimum ac cultissimum dabimus Joannis Grammatici Gazaei 

Poëmatium, quo tabellam quandam totius Universi celebra- 

vit Id depromptum e publica Lugdunensium bibliotheca, 

cui inter alia legaverat Ios. Scaliger, nobiscum communicavit 

is, cuius affinitate non exigua nuper familiae nostrae cla- 

ritas accessit, Dan. Heinsius. Patria illi fuit urbs nobilissima 

Palaestinae, Gaza, non infelix Musarum nutrix. Nam et 

Procopium dedit, eum cuius in Octoteuchum ac Isaiam ex- 

tant Commentarii, et Aeneam, cuius Theophrastus sive de 

Immortalitate Animarum Dialogus etiamnum legitur. Quin 

et Timotheum, quem de Animalibus Indicis scripsisse con- 

stat et nonnullos eorum poëtarum tulit, quos a Carminis 

genere, quod excolebant, Anacreonticos vocitarunt. Pro- 

fessione Grammaticum fuisse lemma indicat. Quo autem 

tempore vixerit, nullis argumentis divinare potui. Nisi quod 

Nonno, quem non multo post Theodosium floruisse constat, 

posteriorem fuisse vel ipsum Carminis exordium evincit. 

Non enim in eo elocutio tantum, et ea, quam Graeci vocant 
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ἔννοιαν, tota Nonni est, sed ne a familiaribus quidem ipsius 

vérbis sibi temperare potuit. Quale illud ἐνοσίρρονε παλμῷ 

quod omnes pene Nonni paginas occupavit. Quin et integros 

nonnunquam ex Θ0 versus sumpsit; qualis 1116: //uxvôv dxov- 

τίζων αὐτόσσυτον ὄμβρον ἐρώτων. Quam nimis familiarem 

licentiam venustissimo ὁποχορισμῷ Phalereus μετάϑεσιν vocat. 
Nonno tamen longe castigatior atque tersior est. Quaedam 

tamen etiam hic reperias, quae non poëtae dicam sed ne 

Grammatico quidem condonare possis. Quale illud: Kat νόον 
ἀμφιέπων οἰχτέρμονα φοιτάδι χύσμῳ, et: “HA ἔτι φυσιόωσα 
χυωρύσσετο μαινάδι lung, et: ᾿ἥϑεα πορφύρουσα τινάχτυρι 

φοιτάδι μόγϑῳ. Neque tamen ineptior Nonno qui Dionysia- 
corum XXVI. dixit ἐγεδνήεις ἄχανϑα. ᾿Αντιδύποις σπουρηδὸν 
ἐγιδνήεσσιν ἀχάνϑαις. Quem illustrem soloecismum esse ine- 

ptus sum si docere velim. Tale est illud nostri: Δεξιὸς ἀσϑ- 

μαίνων χαὶ ἀριστερὸς ὠχέϊ δίνῃ. Quamquam et Theocritus 
δουχολίσχῳ dixerit ἁδέα γαίταν. Neque ferendum est quod 
Terram ὠμαλλοτόχειαν dixit, hoc versu: l'ata δ᾽ ἀμαλλοτόχεια 

συνήϑεα χαρπὸν ἄεξε. Cum ἀμαλλοτόχον dicendum fuerit. Sed 

et minus feras, quod χώρῃ μελανόγροα dixerit: AoËd παραχλίνασα 

xdon pelaviypoa πέπλοις. μελανόχγρυον enim dicendum esse vel 

pueris notum est. Nonnus in Paraphrasi in Ioannem eo de- 

mentiae processit ut Deum Filium aeternum χαὶ ὁμούσιον ver- 

bum, quem efficacissima voce λόγον Graecorum Theologi dixe- 

runt, appellet uüdov; quod est poëticus et plerumque fabulo- 

sus sermo. Et tamen ne ab illo quidem hic noster abstinere 

potuit. Ut cum dixit: Ὅττι πόλον σφαίρωσεν ἀτέρμονα μῦϑος 
ἀνάσσων, et sequenti: Aa γϑὼν μεσσατίῃ χουφίζετο νεύματι 

μόϑου. Aliquoties φοινίσσειν dixit pro φοινέσσεσϑαι, qui est 

idiotismus, quales multos eo saeculo reperias. Dulcissimum 

illud de poëtarum simplicitate atque innocentia ὅτι χρέος ἐστιν 
ἀοιδοὺς Μὴ δόλον ἤ τινα μῆνιν ἐνὶ στέρνοισι φυλάσσειν. Nisi 
quod οὐ δόλων, οὔ τινα μῆνιν dixissct melius. Sed Gramma- 
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ticum, quo modo loquendum sit, docere, id vero esset militem 

in suis sibi castris iugulare velle. Ipsum igitur Gazaeum 

aliquando tandem audiamus.«e Adscripsi integra Rutgersii 

verba, non quo ex 118 profectus accuratius de Ioannis Gazaei 

arte metrica, qua unus omnium Nonni discipulorum proxime 

ad magistri spinosam elegantiam accessit, dissererem — agi- 

tur de hac re satis explicate in libellis qui de Nonni arte 

metrica conscripti sunt — sed ne quid lectores in antiquio- 

ribus Rutgersii Graefique editionibus remansisse putarent, 

quo nostram editionem aegre tantum carere posse aliquis 

existimaret. Hoc tantum addo longe plurima Parisini libri 

menda iam a Scaligero, cum codicem in suum usum descri- 

beret, tacite correcta esse, praeterea ad calcem carminis 

apud Rutgersium nonnullorum Deseriptionis locorum corru- 

ptorum emendationes propositas legi, quas Graefe Rutgersio 

attribuit, quod secus esse ex his ipsius Rutgersii verbis di- 

scere poterat: »Quorum pleraque suppeditavit nobis 18 qui 

et ipsum carmen, Daniel Heinsius. Versionem autem huius 

poëmati dare non est otii nostri, qui eo ipso momento, quo 

Typographus editioni sese accingebat, id demum nacti sumus.« 

Post Rutgersium Ludovicum Henricum Teucherum Iurium 

Candidatum, qui inter alia Homericos Centones edidit, de 

nova Îoannis Gazaei editione paranda cogitavisse ex Boisso- 

nadi litteris autographis didici, quae Romae in Bibliotheca 

Instituti Archaeologici Germanici Collutho à Neandro edito 

adglutinatae leguntur, et in quibus Boissonade anno 1811, 

8. mensis Februarii haec Teuchero rescripsit: » Monsieur, Vos 

deux lettres du 24. mai [hae de Tryphiodoro agebant] et du 

9. aoust 1810 me sont parvenues ... 1] m’a été impossible 

de trouver le poeme de Ioannes Gazaeus. Le copier était 

une chose fort longue et qui eut démandé un temps consi- 

dérable. Je n'aurais cependant pu refuser de vous rendre 

ce service, si Je n'avais fait reflexion, que ce poeme se trouve 
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dans les Lectiones de Rutgers, livre qui n’est pas fort rare 

et que vous rencontrerez aisément chez les libraires de Leipzig 

ou dans les Bibliothèque [sic] de vos amis. J'en vois l'in- 

dication dans le Catalogue de M. Weigel au No. 2460. 

Postremus Ioannis Gazaei Descriptionem Fridericus Graefe 

edidit ad calcem Pauli Silentiarii Lipsiae 1822 (mihi @&), quem 

in omnibus fere rebus presse secutus sum. 

De auctore carminis quem teste Fabricio (in Bibl. 

Graeca XI. p. 653 ed. Harl.) Ducange (ad Zonaram p. 16) 

librum περὶ ἀργαιολογίας scripsisse refert, pauca sunt quae 

proferre possum. Grammaticum eum fuisse carminis in- 

scriptio docet, Gazae autem docuisse et cum praeclaris urbis 

viris amicitia coniunctum fuisse ex Anacreonticis huic nostrae 

editioni subiectis discimus. Post Nonnum qui initio quinti 

p. Chr. n. saeculi adscribitur eum vixisse pro certo habe- 

mus, neque verisimile mihi videtur eum ante Paulum Silen- 

tiarium medii sexti p. Chr. n. saeculi poetam floruisse. Paulus 

enim Silentiarius solus omnium Nonni imitatorum hoc cum 

Ioanne Gazaeo commune habet, quod ambo in ecphraseon 

genere sese exercentes prooemia iambico metro scripta utrique 

carminis parti praemiserunt, qua ex re cum unum alterum 

imitatum esse concludere debeamus, haud verisimile esse mihi 

videtur praeclarum aulae regiae Silentiarium ad exemplum 

obscuri cuiusdam grammatici carmen panxisse. Et post Pau- 

lum Silentiarium nostrum Ioannem in poetarum illius aevi 

recensu affert Bernhardy in Hist. Litt. Graec. ed. 4. 1. p. 768 

qui tamen A. Ludwichio inversum ordinem secuto (οἷν. Lud- 

wichii Symbola Nonn. p. 29) non persuasisse videtur. Om- 

nino autem improbanda est Peterseni sententia Ioannem Ga- 

zaeum eundem esse ac loannem Philoponum statuentis. Cuius 

de hac re ratiocinationem animi causa adscribendam duxi 

(v. Rheiïinisches Museum. VI: »Die Kosmographie des Kaisers 

Augustus und die Commentarien des Agrippas. p. 384. 385): 



— 8 — 

Manu darf wohl voraussetzen, dass Agrippa die Zeichnungen 

schon bei seinen Lebzeïten hatte anfertigen lassen, was um 

so wahrscheinlicher, wenn er vorher anderswo schon ähn- 

liche Werke ausführen liess. Er war in den Jahren 731 bis 733 

und 738 bis 714 [sic] Statthalter des Orients und machte sich 

als solcher besondersum die damalige Haupstadt desselben, An- 

tiochien verdient, wieauchK. 0. Müller: De Antiq. Antioch. (Com- 

mentt. Gott. 1834. p. 284.) obgleich es nur von Ioa. Malalas p. 222 

und 225 bezeugt wird, als hinreichend beglaubigt annimmt. 

Ünter den dortigen Bauten wird als das wichtigste hervor- 

gehoben ein ôffentliches Bad ausserhalb der Stadt (δημόσιον 
λουτρὸν ἔξω τῆς πόλεως). Dieses Bad nun war mit gross- 

artigen und zwar geographischen Gemälden geschmückt, die 

wir wenigstens mit um so grôsserer Wahrscheinlichkeit auf 

den Gründer des Gebäudes zurückführen dürfen, da derselbe 

in Rom ein ähnliches Werk unternahm. Wir kennen zwar 

auch diese Gemälde erst aus ziemlich späten Quellen, die 

deshalb aber nicht der Glaubwürdigkeit entbehren. In dem 

berühmten Codex der Anthologie finden sich nämlich zwei 

Gedichte des Johannes Grammaticus, welche nach dem auf 

der Hamburger Stadtbibliothek vorhandenen Verzeichniss 

der ehemaligen Heidelberger Biblivthek, das von Isaac Gruter 

herrührt und neuerdings von Herrn Dr. F. L Hoffmann im 

Serapeum 1850 No. 12—13 bekannt gemacht ist, folgender- 

massen bezeichnet werden: ‘’/wduvou ἰραμματιχοῦ Τάζης (sic) 
ἔχφρασις τοῦ χοσμιχοῦ πίναχος τοῦ ἐν γειμερίῳ λουτρῷ 

τοῦ αὐτοῦ ἔχφρασις τῆς εἰχόνος τῆς χοσμογραφίας τῆς ἐν 

τῷ γειμερίῳ λουτρῷ δημοσίῳ ἐν ᾿Αντιοχείᾳ. 

Dass nun die in dem zweïten Gedicht beschriebene εἰχὼν 
τῆς χυσμυγραφίας eine Darstellung ist, wie der Orbis pictus 
des Agrippa und wie uns gewiss mit Auslassung mancher 

grade zur Verschônerung bestimmten allegorischen Bilder in 

der Tabula Peutingeriana erhalten ist, lässt Strabo’s Beschrei- 
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* bung IL 1. p. 68. c. des γωρογραφιχὸς πίναξ, in welchem wir 

jenen Orbis pictus wieder erkennen, kaum bezweiïfeln. Dies 

zweite Gedicht ist bisher nirgends erwähnt und verdient ge- 

wiss einmal näher angesehen zu werden, wahrscheinlich mehr 

als das durch den Druck bekannt gemachte erste. Die 

Uebersicht der in jenem berühmten Codex enthaltenen Werke 

giebt Jacobs Animadversiones in Epigrammata Anthologiae 

Graecae Vol. I. P. 1. Proleg. p. LXV u.s. w. nennt aber von 

diesen beiden Gedichten nur das erste X. IB. ᾿Ιώννου γραμμα- 

τιχοῦ Γαζῆς ἔχφρασις τοῦ xoaomxnb πίναχος τοῦ ἐν χειμερίῳ 

λουτρῷ. Jacobs fügt indess hinzu: Ceterum hic Index, quem 
Brunckius cum paucis varietatibus ex apographo Buheriano 

‘edidit Praef. p. IX et X cum ïipso codice non omnino con- 

spirat. Wenn also die Hamburger Inhaltangabe mehr giebt, 

so ist kein Bedenken dagegen zu erheben. Das erste Ge- 

dicht ist nun auch gedruckt zuerst in den Variae Lectiones 

des Janus Rutgersius IL. c. 1. und wiederholt von Gräfe hinter 

dem Paulus Silentiarius Lips. 1822. Dabei liegt eine Hand- 

schrift zum Grunde, die Jos. Scaliger der Bibliothek von 

Leiden vermacht hatte, die nicht näher beschrieben wird, 

so dass es ungewiss bleibt, ob sie nur Abschrift des Heidel- 

berger Codex oder unabhängig von ihm ist. Für letzteres 

scheint die Abweichung in der Ueberschrift zu sprechen: 

Ἰωάννου ραμματιχυῦ Γάζης ἔχφρασις τοῦ χυσμιχοὺ πίναχος 

τοῦ ἐν Γάζῃ ἢ ἐν ᾿Αἡντιυχείᾳ. Doch kann das ἐν Γάζῃ ἢ ἐν 

‘Avruoyeia auch von Abschreibern hinzugefügt sein, da im Cod. 
Palat. bei diesem Gedicht kein Ort genannt ist, offenbar weil 

es durch die Angabe beim zweiïiten unnôthig war. Wenn es 

aun an sich schon nicht wahrscheinlich ist, dass ein solches 

Werk in Gaza zu suchen sei, so muss das bestimmte Zeug- 

niss der Heidelberger Handschrift für entscheidend gelten. 
Dies Gedicht nun lässt uns in dem ersten Bilde eine Reihe, 

wie es scheint, sehr grossartiger Allegorien erkennen, bei 
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denen aber die durch die Allegorien bezeichneten Gegen- 

stände selbst mit dargestellt waren wie Sonne, Mond, Ge- 

stirne, Erde, Atlas, Winde, die alles schaffende Zeit (Aion), 

80 wie die die Vegetation repräsentirenden oder fôrdernden 

Wesen der Mythologie Aphrodite, Eos, die Horen, Chariten, 

Demeter u. 8. w. Uebrigens ist die Darstellung des Gedichts 

nicht plastisch genug, um deutliche Vorstellung von dem Ge- 

mälde daraus zu gewinnen. 

Die Litterar-Historiker führen nach Rutgersius’ Vor- 

gange den Verfasser unter dem Namen Joannes Grammati- 

cus Gazes als verschieden von Joannes Grammaticus Philopo- 

nus auf, ohne von ihm irgend eine Notiz als die Ueber- 

schrift des Gedichts zu haben, wo aber nach dem Hambur- 

ger Verzeichniss nicht /&éyc sondern 7άζης gelesen wird. 

Beides sind Wôrter ohne Sinn und Bedeutung, die sonst 

nicht vorkommen. Man scheint dabei an Gaza gedacht zu 

haben, aber sollte der Verfasser als daher gebürtig bezeich- 

net werden, so musste es Z'aÿaiov oder 7} αζηνοῦ heissen. Es 

ist also um 80 weniger Ursache an einen andern als an den 

bekannten Philoponus zu denken, da seine neuerdings im 

Rbeiïin. Mus. VI. p. 129 herausgegebene Scbrift uns ihn auch 

als astronomischen Schriftsteller kennen lehrt, wie denn auch 

seine Commentare zum Aristoteles ihn in den verwandten Na- 

turwissenschaften als wohlbewandert zeigen. Dazu kommt, 

dass das gedruckte Gedicht unzweiïfelhaft macht, dass der 

Verfasser ein Christ, und Christ war Joannes Philoponus. 
Dass er, ein sebr tüchtiger Grammatiker, Verse nach dem 

Muster des Nonnus machen konnte, wird Niemand befrem- 

den. Es muss einem Kenner der späteren Gräcität über- 

lassen bleiben zu untersuchen, ob aus der Sprache Gründe 

zu entnehmen, dass nicht der bekannte Joannes Philoponus 

Verfasser sein kônne, oder ob sich aus Philoponus’ Schriften 

noch triftigere Gründe entlehnen lassen für die Einerleiheit 
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des Verfassers. Indess wird es wohl nothwendig sein, im 

voraus einigen Einwendungen zu begegnen, die gegen die An- 

nahme erhoben werden kônnen, dass Agrippa Urheber der 

Gemälde sei. Es scheint nämlich als wenn über demselben ein 

Kreuz, eingeschlossen von drei Kreisen, als Symbol Christi 

und der Dreieinigkeit gemalt gewesen. Allein, wenn das der 

Fall, so kann das sehr wohl später hinzugefügt sein, um die 

auf dem Gemälde dargestellten Gestalten des Heidenthums 

gegen Zerstôrung zu schützen. Im Gemälde selbst kommt 

nichts vor, das nicht aus Augusts Zeit sein kônne. Solche 

Allegorien sind schon in der Alexandrinischen Zeit gewühn- 

lich. Man erinnere sich nur der grossen Pompe des Ptole- 

maios Philadelphos Athen. V. p. 199 u.s. w.  Schliesslich 

will ich nur noch darauf aufmerksam machen, dass auf 

der Tabula Peutingeriana Antiochia noch mehr hervorge- 

hoben wird als Rom und neben der Stadt ein besonderes 

Gebäude gezeichnet ist, das wohl das Bad des Agrippa be- 

zeichnen sollte, um welches sich die von ihm bekannte Vor- 

stadt bildete.« Sed non est mihi in animo omnes Peterseni 

hariolationes a Bernhardyo quoque improbatas fusius refellere ; 

quae de Anthologiae Codicis inscriptione ad primum carminis 

versum adnotabo, ea ad Peterseni érrores convincendos suf- 

ficient. De reliquis breviter disseram. Fortasse ante a. 540 

p. Chr. n., quo Antiochia a Chosroë funditus eversa est et 

etiam thermae destructae esse videntur (οἷν. Procop. de aedif, 

ΠῚ 10, ubi de lustiniano Antiochiae urbis instauratore loquitur: 

ὀχετοὺς δὲ xat χρήνας χαὶ ὑδρυγόας χαταστησάώμενος ὅσοις ÿ 

πόλις χεχόμφευται, ϑέατρά τε αὐτῇ χαὶ βαλανεῖα πεποιημένος, 

χαὶ ταῖς ἄλλαις δημοσίαις οἰχυδομίαις ἁπάσαις χοσμήσας) Ioan- 

nis Gazaei carmen conscriptum esse ut statuamus inducemur; 
quae coniectura sane firmiori fundamento nititur quam Fa- 

bricii [Bibl. Gr. T. IX p. 760 ed. Harl.] qui Ioannem nostrum 

eundem ac Procopium Gazaeum esse contendit. Quod recte 
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iam Niebuhr improbavit (in praefatione ad Dexippi aliorumque 

historicorum Byzantinorum editionem Bonnensem p. XXXIII): 

»Speciem autem quae Fabricium induxit ut hunc Procopium 

gemino nomine Iohannem Procopium dictum, auctoremque 

ἐχφράσεως illius amoena vena conditae fuisse sibi persuade- 

ret, vanam esse positaque in Scholio codicis Palatini inter 

utrumque nomen distinctione dissolvendam mihi paene ex- 

ploratum est.e 

Scribebam Budapestini Καὶ. Octobr. MDCCCLXXXI. 

Eugenius Abel. 



IQANNOY T'PAMMATIKOT T'AZHZ 

EKPAZIZ TOY KOZMIKOY HINAKOZ, 

À. 

"Ap” ἔστι συγγενές τι μόχϑος χαὶ λόγος; 
ἀεὶ γάρ εἶσιν ἐχτόπως ἐπηρμένοι" 
τὸν ὅπνον ἐχτρέποντες ἐχ τῶν ὀμμάτων, 
δάχνουσι χαὶ πλήσσουσι τὴν ϑυμηδίαν, 

Carmen in GR inscribitur: Ἰωάννου Γραμματιχοῦ Γάζης ἔχφρασις 

τοῦ χοσμιχοῦ πίναχος τοῦ ἐν Γάζῃ ἣ ἐν ᾿Αντιοχείᾳ ; ego ex parte codicem 
gecutus sum, in quo carmini éwdyyou γραμματιχοῦ γάζης" ἔχφρασις τοῦ 
χοσμιχοῦ πίναχος τοῦ ὄντος ἐν τῷ χειμερίῳ λουτρῷ titulus praefigitur. 
In margine codicis 86 notae ἃ prima manu allitae sunt: lwdyvou γραμ- 
parixoù γάζης ἔχφρασις τῆς χοσμογραφίας τῆς ἐν τῷ χειμερίῳ (iota sub- 
scriptum in 4a semper adscriptum est aut omnino deest) ἀουτρῷ τῷ 
δημοσίῳ ἐν γάξῃ; tum: ἐπίγραμμα εἰς τὸ ποίημα ἤγουν expp®: — ζωοτύ- 
πὸς τόλμησεν à μὴ ϑέμις εἰχόνι. γράφαι εὐεπίη δ᾽ ἑτέλεσσε φύσιν φευδή- 
μονα χόσμου: ἐγγὺς ἀληϑείης τε γραφὴ d' ἐφεύσατο πάντα. Hanc notam 
alia excipit haec: ταύτης τῆς γραφῆς μέμνηται χαι προχόπιος ὁ γαζαῖος, 
et rursus alia: xai ὅτε ἣ πόλις αυἷ φιλόμουσος ἣν χαὶ περὶ τοὺς λόγους 

εἰς άχρον ἐληλαχυῖα; tum: ελλόχιμοι ταυΐ της ne) ἰωάννης προχόπιος : τιμὸ 
ο γράφας περὶ ξώων ἱνδιχῶν: χαὶ οἱ τῶν ἀαναχρεοντιχῶν ποιηται διάφο- 

pot. (Quae nota etiam apud Holstenium in Steph. 8. v. Γάζα, Jacobsium 
Anth. Pal. III p.814 et Bernhardyum, Grundriss der griechischen Litte- 
ratur. 1877. 111. p. 692 legitur). — Denique: orc o γραμματιχος οὐτωσὶ 
dy τῇ éxppdoec τῶν δώδεχα ὡρῶν τὰς ÊE μόνας εἶπεν ἀπὸ δὲ τῆς ἐβδό- 
μῆς μετέτρεψε τὸν λόγον ἐπὶ τὸ ῥόδον χαὶ τὴν γῆν. νομέξω δὲ ὅτι τὸ 
βιβλίον ἔχει σφάλμα χαὶ διὰ τοῦτο. — 1 ἄρ’ À, Ap° R. --- Fort. λόγοι 
scripsit. — Interrogandi signum Graefe addidit — 2 dei G pro aiei, 
quod À in rasura habet. — 8 ομμάτων 4. — 4 πλήσσουσι scripsi pro 
πλήττουσι. 
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δ ὡς ἐν ϑαλάσσῃ τῇ ζάλῃ τῆς χαρδίας 
ἀνατρέποντες τὴν ταλαίπωρον φύσιν. 
χαὶ δηγμὸς εὐθὺς ἐμπεσὼν μελῳδίας 
ἔχλυζε τὸν νοῦν τῷ σάλῳ τῆς φροντίδος. 
Ἐγὼ δ᾽ ἀγῶνα περιλαβὼν ταῖς ἐλπίσιν, 

10 ἄλλον βαδίξειν τοῖς λόγοισιν φόμην. 
ἕν νῦν παρῆχα δεσπόταις πεπεισμένος" 
ἀεροβατεῖν γάρ φασι χαὶ τὴν εἰχόνα 
τὴν παντόμορφον χοσμιχαῖς ἐξουσίαις. 
ὡς ἐχ βίας πέμπουσιν ἐξωπλισμένον, 

16 ἐνθουσιῶντα πᾶσαν ἐχφράζειν atiyorg, 
ἣν χαλλίτεγνος ζωγράφος ζέων ϑράσει 

ἔγραφε συνϑεὶς χαὶ μεϑυσϑεὶς τὰς φρένας. 
ὥσπερ φιλάνϑρωπός τις ἀνϑρώποις γρώφων 
ἐσωματοποίει τὴν ἀσώματον φύσιν. 

20 ‘Al’, ὦ ϑέατρον φαιδρὸν ἠττιχισμένον, 
στήρημα σεμνὸν τῆς δίχης χαὶ τῶν λόγων, 
δερμὴν ποιοῦντες τοῖς χρότοις προϑυμίαν 
μή με γράφοιτε πρὸς ϑράσος, τόλμης γραφῇ. 
ἐγὼ γὰρ ἦλθον οὐ γραφεὸς τῆς εἰχόνος, 

26 μηδέν τι τολμῶν, ἀλλὰ τὴν τόλμαν φράσων. 

Π φέρομαι; πτερόεις με δι᾿ ἠέρος ἔμφρονι ῥοίξῳ 
Σειρήνων λιγύφωνος ἄγει ϑρόος" ἐν δὲ μενοινὴ 
Movodowy πλήχτροισιν ἱμάσσομαι ἄρσενι χέντρῳ, 
ἕρπων ξεῖνα χέλευϑα, καὶ αἰϑέρι, πεζὸς δδέτης, 

ὅ à ἐν Δα. --- 6 ταλαίπορον Aa. --- 7 ἐχπεσὼν (a?) edd. — 11 ἐν Aa. — 
πεπισμένος Aa. — 1% γὰρ φασὲ coûd. οἱ edd. — 18 punctum om. Ν᾽ οἴ α 
si ex Graefi silentio concludere licet. — 14 ὡς 4aR. --- 16 ἐνϑουσιῶσαν 
ἅπασαν 4a. — 18 ἀνθρώπους Aa. — 28 γράφητε R. — 94 γαρ À. — 

20 μηδὲν τὶ τολμὼν À. — 1 πῇ 4. — διἡέρος À. — ["πῇ φέρεαι 11,74. 
— "δὲ ἠέρος 11, 189]. — 2 ἐν de À. — μενοινηῖ a. — Verba ἐν δὲ pe- 
νοινὴ Mouadwy πλήχτροισιν ἱμάσσομαι om. R. — [Σειρῆνος ὄμνον 2, 11; 
δμνοπόλοι Σειρῆνες 22, 12. — dlybpwvos 11, 112]. — 8 ἑμάσσομαι À, — 
4 ξεινα À. — παιζὸς Aa. — οδίτης À, 



-- 15 — 

5 λύσσαν ἔγων γονόεσσαν ἀεέρομαι" αὐτὰρ ᾿Απόλλων 
ἀμφιπεριπλήγδην δολιγῷ σχιρτήματι μύϑων 
εἷς πόλον ἀστερόνωτον ἀχοντίζει με διώχων, 
χαὶ φρένα βαχγεύειν σοφίης ἐνοσίφρονι παλμῷ 
Φοῖβος ἐποτρύνων οὐ παύεται, ὄφρα γορεύων 

10 οὐρανίην πάγχοσμον ἀνυμνήσαιμι γενέϑλην, 
ἄστρα, πόλον, γϑόνα, χόσμον, ὅδωρ, Φαέϑοντα, Σελήνην 
βροντήν, ἀστεροπήν, νέφος, ὄρνεον, ἄγγελον, iydov, 
αἰϑέρα, νύχτα, ϑάλασσαν, ὅλην φύσιν, ἔμφρονε τόλμῃ. 

᾿4λλὰ περισσονόων ἐγχύμονες εὐεπιάων, 
15 εὔϊα φοιβάξοντες ἀεξινόων ἀπὸ σίμβλων 

πέμφατέ μοι πλώοντι σοφὸν πρυμναῖον ἀήτην" 
ἤδη γὰρ τρομέων ἐγχύμονος ὄμβρον ἀοιδῆς 
πείσματα φωνήεντα ϑοῆῇς ἀνέλυσα μελίσσης. 

Παγγενέτωρ, ἐπίουρε, ϑεηγενές, ὄργαμε χόσμου, 
20 σὸν τύχον αὐτοτέλεστον ἕλιξ γρόνος ὑμνοπολεύει, 

ῥίξα σοφὴ βιώφοιο" σὸ γὰρ νωμήτυρι χύχλῳ 

6 ἀμφὶ περιπλήγδην À. — ᾿μφιπεριπλήγδην alibi non legi videtur, 
quare fort. ἀμφιπεριπλέγδην scribendum est, quo vocabulo Nonnus pri- 
mus usus est et quidem in eadem versus sede 36, 360. — σχηρτήματι À. 
— 72 Cfr. "οὐρανὸν ἀστερόνωτον 2, 885; "χαὶ σάχος ἀστερόνωτον 20, 298; 

tamen adiectivum ἀστερόνωτον ad polum relatum minus aptum mihi 
videtur quam quod 47, 261 legitur "εἰς πόλον ἀστερόφοιτον ἄγων. — 
8 φρενὲ 4α ἢ, — [°xai φρένα βαχγεύσαντες 7, 94. — "ἐνοσίγϑονε παλμῷ 
46, 184]. — Ad 11-18 cfr. 40, 334—336 φλοῖσβος ἀλός, μύχημα βοῶν, 
Φιϑύρισμα πετήλων, Πεῖσμα, φυτόν, πλόος, ἄλσος, ὅδϑωρ, νέες, δλχάς, 
ἐχέτλη, Mila, δόναξ, δρεπάνη, σχαφέδες, λίνα, λαίφεα, ϑώρηξ. — 18 ἐγϑῦν 
A. — »Melius mutato saltem ordine scripsisset νέφος, ἄγγελον, ὄρνεον, 
ἰχϑύν, nisi adeo legendum est ὄρνεον, ἄμπελον, iyüv.« Graefe. — 
18 ["ὅλην φύσιν 2, 288]. — 14 did 4, — »Videtur antiquos poëtas 
vocare ἐγχύμονας εὐεπιάων, sed fortasse versus post hunc excidit.« 

Graefe. — 15 [°deËtvéoco τοχῆος (Mercurii) 14, 119]. — 16 De πλώω 
navigandi, non natandi significatione usurpato vide Schwabii ad Mus. 
229 notam. — 18 [συζυγέης ἀλότοιο φερέσβια πείσματα λύσας 7, 47. — 
"σοφῆς τίχτουσι μελίσσης 26, 187]. — 19 ΠΑΝΤΟΙΈΝΕΤΩΡ sic R. — 
[ὄρχαμε χόσμου ὦ 105]. — 20 Têxoy À. — ["τόχον αὐτοτέλεστον 
7, 228; 18, 10]. --- δμνοπόλος 11, 111; 16, 307; 19, 70]. — 21 ννωμήτορι 

χόσμῳ vulgo; sed nostrum obtulit margo Cod. et coniecit, teste Rutgersio, 

Jos. Scaliger, Magis Nonnicum fuisset ν. παλμῷ.ε Graefe, 
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ἀξονίην στροφάλιγγα ϑεηδόχγον ἀμφιελίσσεις, 
χαὶ βιοτῆς οἴηχα παλιννόστοιο φυλάσσεις. 
ὦ πάτερ, ἀχράντου λοχίης αὐτόσπορε ποιμήν, 

25 πέμπε μέλους προγοήν, νοερώτερον ἄσϑμα χορύσσων, 
Éwypyoac ἐπέεσσιν ἐμὴν φύσιν ἄρσενι μέτρῳ, 
νῦν μᾶλλον" χόσμος γὰρ ἀείδεται" ἐχ σέο δ᾽ ἔμπης 
σύμβολα σῶν παϑέων σωτήμια πρῶτον ἀείσω. 

᾿ρϑοτενὴς γραμμὴ περιμήχετος ὁφόϑεν ἕρπει 
80 μεῖζον μῆχος ἔχουσα" κασιγνήτη δέ τις ἄλλῃ 

μείων ἀντιχέλευϑος ἐλαύνεται, ἧς περὶ μέσσα 

συζυγίη φιλότητος ἔγει σύνδεσμον ἀνάγκης, 

ἔνϑεον εἰρήνης σημήϊον" ἀμφότεραι δὲ 
ἀλλήλων συνέγουσιν ὁμόζυγα μέτρα χελεύϑου. 

85 τέσσαρα δ᾽ ἄχρα τέϑηλεν, ὅτε πρωτόσπορος αἰὼν 
φωσφόρος, ἕσπερα νῶτα, μεσημβριάς, ἄρχτος ἐτύγϑη, 
ἐχ νοερῶν πισύρων ξυνογὴν χόσμοιο τελέσσας. 
χαὶ γραμμῆς διδύμης ϑεοδέγμονος εὔδιος εἰχὼν 
χρυσοφαὴς μώρμαιρεν, ὅτι γρυσοῖο γενέϑλη 

40 ἵσταται ἡβώωσα xa οὐ μινύϑουσα φαείνει. 

Καὶ voepÿc Τριάδος τύπος αἴσιος ἀμφιχορεύει 

χυανέαις ἑλίχεσσι, γαρασσομένης ἐνὲ χύχλοις, 

22 [" στροφάλγγα E 139]. — ϑεηδόχον R, et apud Nonoum (18, 96 
οἵ ὃ" Ὑρίην ἐνέμοντο ϑεηδόχον) inde ἃ Cunaco ϑεηδύχον editur pro ϑεη- 
δόχον. — Ad v. 23 cfr. 7, 36—39 οὐρανέους οἴηχας ἀναένομαε... . μαχά- 
ρων dé τις ἄλλος ἀρείων Πηδάλιον βιότοιο παλιννόστοιο δεγέσϑω. — 

24 ποιμὴν et ποιμήν iunctim À. --- [ὦ πάτερ, ἀενάων' ἑτέων αὐτόσπορε 

᾿ ποιμήν Ἴ, 18]. -- 36 ἄσϑμα 4. --- σϑμα χορύσσων non habet ut vide- 
tur Nonnus, qui saepissime ἄσϑμα τιταίνων in fine versus posuit. --- 

27 σέο in rasura 4. — [σέο 27, 802]. — Ad v. 29 in margine AK: 

ἔχφρασις τοῦ τιμίου σταυροῦ τοῦ ἐν τῷ πόλῳ τοῦ αὐτοῦ rivaxoçs, quae 
sicut reliquas etiam codicis notas marginales ἃ Rutgersio commemoratas 

in notis repetivit Graefe. — ["περιμήχετος 12, 177; 21,211]. — 81 μεῖων 
et fort. ὦ ex o 4. — 92 συζυγίης Aa R. — 88 [νης ἡμετέρης σημήϊον 
43, 124]. — 84 σὺν ἐχουσιν 6pu6//////$vya 4. — 86 Φώσφόρος À, tacite 
corr. Graefe. — [φωσφόρος 4, 138, — "μεσημβριάς 41, 285]. — 40 ἡβώουσα 
4, ἡβώουσα a. — μι Ινύϑουσα À — Ad v. 41 nota marginalis in AZ: 

ἔχφρασις τῶν περὶ τὸν σταυρὸν τριῶν χύχλων. — 42 γαρασσομένοις 
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οἷα πόλου μίμημα" χαὶ ἔνδοϑεν ἔστι νοῇσαι 
γραμμῶν ἀμφοτέρων ἅγιον σέλας" ὧν ἀποβαίνων 

45 Θὺὐρανὸς ἐστήριχτο γεροντιχὴν εἶδος ἀεέρων, 
λεπταλέοις νεφέεσσιν ἐπαμβλύνων τύπον αἰδοῦς; 
χεῖρας ἐφαπλώσας, χαὶ ἐπ᾽ αὐγένε βόστρυχα σύρων 
ἄνδιχα τεμνομένων πλοχάμων ἑλιχώδεϊ χόσμῳ, 
ἐχ χραδίης ἤμησε πυρώδεος ἄρσενα δίσχον 

50 ὀρϑρινὴν ἐπὶ νύσσαν ἄγων Φαέϑοντα, χομήτην 
ζῳογόνοις ἀχτῖσιν" ὅϑεν περίφοιτος ἀλήτης 
πυχνὰ πολυσπερέων δαΐδων dudovyua τινάσσων, 
χῶμος ἀερσιπότητος ἐλαύνεται ὀξέϊ παλμῷ, 
ἦχι φαεινυμένων σελάων πολυαύχενος ὁρμὴ 

δῦ εἷς δέχα τεμνομένῃ ϑωρήσσεται" ἀλλ᾽ ἐνὲ μέσσῳ 
ἀνδρομέῃ μόρφωσε φύσις βρέφος" ἀντολίῃ γὰρ 
πρώϊον ὠδίνουσα πυριτρεφέων ἀπὸ χόλπων 
ξανϑοφαὲς μαίωσε φάος νέον" ἐχ δὲ λοχείης 

ὄρϑριος ἀντέλλων ἀναπάλλεται ὠχὸς ὁδίτης, 

omisso commate ante hanc vocem À, χαρασσυμένοις À, χαρασσομενοις α. 
— ἐνε 4. --- 48 Evdodér ἐστι codd. οἱ À. -- ["μέμημα 1, 218]. — 44 ἀπὸ 

βαίνων 4, ἄπο βαίνων R, correxit Graefe in notis. -- 486 ἐστήριχται 

ἐρωτιχόν R. --- ἔχφρασις οὐρανοῦ margo in A. — 46 ἐπ᾽ ἀμβλύνων 
A. — 47 ἐφ᾽ ἁπλώσας 4. — [" χεῖρας ἐφαπλώσας 12, 276. --- "ἐπ᾽ αὐ- 
χένε 9, 172; 14, 356 etc.]. — 47. 48 χόσμῳ. ‘Ex R, tacite corr Graefe. 
— 48 ["ἐλικώδεϊ παλμῷ 29, 220]. — — 49 unas À. — δίσχον ex δίσ- 
χων À. — Ad hunc' versum margo in 41: ἔχφρασις τοῦ ἡλιαχοῦ χύχλου ; 
in À ad v. 60 legitur: ἄχφρασις τοῦ ἡλιαχοῦ δίσχου. — ὅο rspi pro ἐπὲ G. 
— [δειελινὴν χλίνουσαν ἐπερχομένην ἐπὶ νύσσαν legitur etiam v. 851; Non 
nus plerumque repi νύσσαν vel παρὰ νύσσαν dixit]. — Ü1 ξωογόνοις 
codd. et edd. — πεφιφότοις Aa. — D3 »x&voçs vulgo; mutavi e conie- 

ctura: subest inepta comparatio, versu praeced. adducta. Cf. λαμιπάδα 
νυχτιχόρευτον v. 186. Aliud est, cum χῶνον ὁμίχλης Nonni more 
dixit P.II v. 246.« Graefe. — [ξηρὸς ἀερσιπότητος 2, 483]. — ὅ4 ÿye 
4, YyuR. — πολυ αὔχενος 4. — [αἷμα νέων μαχάρων πολυαύχενον 2, 353]. 
-- δ êve À. — Ἴ" ἀλλ᾽ ἐνὲ 12, 298 etc.]. — ὅθ᾽ χύσις ΝΘ; »χύσις, à 
recte intelligo, dicit colores, picturam, satis inepte, poterat multo 
melius γραφίς. Sed cave, φύσις corrigase. Graefe. Attamen φύσις est 
in 4. — Ad hunc versum 4 in margine: περὲ τοῦ ὄρϑρου του πρωϊνοῦ. 
— δὴ πρώϊος À fort. recte, πρώϊα R. — ["πρώϊος 1, 170; 7, 160. — 
πυριτρεφέων 1, 246;° 2, 486]. 

E. Abel, Ioannis Gazaei. è 



— 18 — 

60 χαὶ πάλιν ἡβήσαντα παλίμπορὸς ἠϑὰς ἀνάγχῃ 
εἰς δύσιν οἷα γέροντα μεταλλάξασα χομίζει. 

αὐτὰρ ὃ παμφαίνων στεφανηφόρος εἰς μέσον ἔστη, 
γυμνὸς ἐπαΐξας, ὅλος εὔδιος" ὀρϑὰ δὲ γυῖα 

χαὶ παλάμας ἥπλωσεν ἰσόῤῥοπος, ὅττι διχαίοις 
65 αὐτὸς ἐπαντέλλει, χαὶ οὐγ ὁσίοισι φαείνει. 

διπλόον εἶδος ὄπωπα παρεζομένων δπὸ δίσχον, 
χαὶ διδύμη Φαέϑοντα νεόσσυτον ἡνιοχεύει 
ἀμφιλαφὴς ἑχάτερϑεν ὁμοῦ τρογάουσα τιϑήνῃ" 
χαὶ φλόγα γερσὶν ἄειρεν" ἔγχει δέ τι ϑάμβος ἑχάστῃ 

70 εἰς πόλον ἑδριόωσα περέτροχον. ἀλλ᾽ ἐνὲ ϑώχῳ 
πρωτοφανὴς Σοφέῃ περιδέξιος, οἷα Σελήνῃ, 
ἀργυφέη πέπλοισι γαράσσεται" ἔστι δὲ πᾶσα 
χιονέῃ, πάλλευχος ὅλον δέμας" ἐχ δὲ προσώπου 

Πιεριχῇς ἔσταξε περίφρονος ὄργια Μούσης, 

61 ἐς codd. et edd. --- »μεταλλάξαντα vulgo, quod certe coniectura 

nostra deterius est.« Graefe. — [ "εἰς δύσιν 4, 195 etc]. — 62 ὁ R, 
tacite corr. Graefe. — εἰς scripsi pro ἐς. — 64 rlwcey À, ἥπλωσιν ἃ 
errore. — [ "ἰσόρροπον 25, 25; 37, 260]. — 65 ἐπ’ ἀντέλλει À. — τε xai? 
— oùy’ AR, tacite correxit Graefe. — ["χαὲ oùy ὁσίοισιν 47, 353]. — 
66 παρ᾽ ἑξομένων 4.— »Vereor, ne quid circa hunc versum exciderit; certe 

participium παρεζομένων, nude positum, displicet. Caeterum Rutgersius 
[et A] ad marginem habet: repi σοφίας xai ἀρετῆῇῆς« Graefe. — 
67 ["νεόσσυτον 4, 10; 29, 268]. — 68 »τροχάουσα γαλήνη vulgo. Dedi 
coniecturam probabilem 6 vv. 18188. et propter antecedens νεόσσυτον 

ἡνιογεύεε Minus aptum fuisset γενέϑλη. Ductibus lectionis antiquae 
et si proximum videri posset Σελήνη, facile propter antecedens σα in σα- 
λήνη corrumpendum, et sic in γαλήνη mutandum; huic tamen emenda- 
tioni v. 71 obstare videtur.« Graefe. — 69 »Malim ἀεέρει" ἔγει dé, ut 
similis est correptio v. 76. μορφῇ ἐπ’ ἀχράντῳ. Sed cf. v. 86.« Graefe. 
— ἰϑάμβος ἔχων T, 279; 42, 42]. — 70 »Fort. εἰς πόλον εἰσορόωσα vel 

ἀϑρήσασα [ὄμμα βαλοῦσαξ οἷν. v. 94].e Graefe. — ἐνε À. — 71 ["πρω- 
τοφανής 41, 66; 84; 144; 864. — "περιδέξιος 36, 86]. — 72 ἀργυφέοις 
πέπλοισε coniecit Graefe, sed confer Indicem Verborum. — ‘73 Apud 
Nonnum πάνλευχος scribi solet. — [ἀγχιφανής, πάνλευχος ὅλον δέμας 
7, 218]. — 74 στέφε À, στεῴε a, ἔστεφε R, ἤστραφε volebat Rutgers 
vel D Heinsius ad calcem carminis. — [" ἐπεὶ μάϑεν ὄργια Mobons Θὺ- 
pavins 38, 31]. 
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75 uata ϑεοῤῥήτων παμμείλιγος εὐεπιάων, 

μορφῇ ἐπ᾽ ἀγράντῳ σταϑερὸν σέβας. ἡμετέρης δὲ 

Καλλιόπης μνηστῆρες, ἀχοντιστῆρες ἀγώνων, 
εἰσέτι γιονέοισιν ἐπαστράπτουσι γιτῶσιν, 
ἦϑος ἀπαγγέλλοντες, ὅτι γρέος ἐστὶν ἀοιδοὺς 

80 μὴ δόλον 7 τινα μῆνιν ἐνὲ στέρνοισε φυλάσσειν, 
ἀλλ᾽ ἁγίης ἀμίαντα νοήμονα σίμβλα μελίσσης. 
Ἢ δ᾽ ἑτέρη μώρμαιρε πυριγλήνοισι προσώποις 

ἐσϑθλομανὴς ’Apety, ξανϑόχροος, ἡδέϊ μόχϑῳ 
δίσχου λαιὸν ἔγουσα" χαλυπτομένης δ᾽ ἐνὲ πέπλῳ 

8δ γλαυχὴν ἐρευϑομένων ἀμαρύσσετο νῶτα χιτώνων, 
οἷα χάλυξ φοίνισσεν ἀεξομένου ῥοδεῶνος. 

χαὶ γροτὴ πέπλου μαντεύεται, ὅττι μενοινὴ 
μυρία μοχϑήσασα μογοστόχυς ἔμφρονι ῥιπῇ, 
χαὶ φρένα φοινίσσυυσα πολυσπερέεσσι μερίμναις; 

90 ἤϑεα πορφύρουσα τινάχτορι φοιτάδι μόγϑῳ, 
εἰς ἀρετῆς λειμῶνας ἀνηβώωσα γυρεύει, 

ἄχρον ἐπισφίγγουσα" συνερχομένῃ δὲ χαρήνῳ 

70 ϑεορρήτων et in marg. ϑεορρύτων Aa. — [Πολυμνία μαῖα γο- 

peins 5, 104; μαῖα χυδοιμοῦ 20, 192; μαῖα σοφῆῇς ὠδῖνος 40, 375. — 

ϑευρρήτων repli μύϑων 38, 58]. — 77 ἀνώνων, addito supra hanc vocem 
et bis in margine corruptelae ut videtur signo ‘/. — [" ἀχοντιστῆρες èpw- 
των 41, 254]. — ‘78 ἐπ᾽ ἀστράπτουσι 4, — γιτῶσι R. — [" εἰσέτι 
4,152; 10, 295; 14, 154; 24, 101]. — 79 ἦϑος 4. — dr’ ἀγγέλλοντες 4, 
ἐπαγγέλλοντες G, errore. — 80 ἢ τινὰ 4. — μῆτιν G, errore. — ἐνε 4. — 

81 ἀγίώ)ςς pro ἁγνῆς Ludwich, Beiträge zur Kritik des Nonnos von Pano- 
polis p. 14, collato v. 44, ne syllaba mutae tantum cum liquida coniun- 
ctione longa in thesi produceretur. — 82 4 in marg.: περὲ τῆς ἀρετῆς. 
— [᾿πυριγλήνοιο προσώπου 25, 568; “πυριγλήνου δὲ προσώπου 40, 413]. 
— 88 in À comma non post ξανϑόχροος, sed post μόχϑῳ est; tacite 

corr. Graefe. — [ξανϑόχροον ὅδωρ 14, 418 etc.]. — 84 êve À — 86 In 
A margine corruptelae signum additum est, cum in textu γλαυχῶν ante 

correctionem scriptum esset. — 86 [* μαραινομένου ῥοδεῶνος 2, 90]. — 
87 ypoin G. —  »initium versus propter tres continuos spondeos fere 

suspectum est; neque tamen ypoï7 placet.« Graefe. Etiam Ludwich 
L 1. p. 14 et 16 locum in suspicionem vocavit neque tamen quo cor- 
ruptelam tolleret invenit. — μενοινή G. Hermann apud Graefium propo- 
suit pro μενοινῇ. — 88 ["μογοστόχος 25, 41]. — 90 ήϑεα À. — 92 ἐπὶ 
σφέγγουσα A. 

2% 
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ῥηϊδίως σχίοτησε γαληνιόωντι προσώπῳ, 
μόχϑον. ὅλον ῥίφασα, χαὶ εἰς πόλον ὄμμα βαλοῦσα 

95 οὐρανίου λαμπτῆρος ἀμέλγεται ὄμπνεον αἴγλην. 
Καὶ φλόγα χουφίζων χυρτούμενος ἵσταται Ἄτλας 

αὐξιβίους σπινϑῆρας ἀερτάζων ἐπὶ χόρσῃ, 
χρᾶτα παραχλίνων, χαὶ ἐς ἠέρα γεῖρας ἀείρων, 
αὐγένα δογμώσας, πεπονημένα γυῖα τιταίνων, 

100 φόρτον ἐλαφρίζων πεφυλαγμένος. ὡς δ᾽ ἐπὶ μόγϑῳ 
γυμνὸς ἐὼν ζωστῆρι χαλύπτετο, χαὶ σφυρὰ τείνων 
δεξιὸν ἴγνος ἔχαμῴε μετάστροφον εἷς σχέλος ἄλλο, 

ἄτροπος ὑδφιχέλευϑον ὅλον δέμας αἰὲν ἀνέλχων, 
μογϑίζων ἀτέλεστα" βαρυνομένου δὲ φορῇος 

106 ὀρϑοπαγῇ ῥίζωσε νενευχότα δάχτυλα ταρσῶν, 
ἄχρου πηγνυμένου διδυμάονος εὔποδι ῥιπῇς.. 
ὅττι πόλον σφαέρωσεν ἀτέρμονα μῦϑος ἀνάσσων, 
χαὶ γϑὼν μεσσατίῃ χουφίζετο νεύματι μύϑου, 
σφαίοης χέντρον ἐοῦσα μετάρσιον" ἐχ δὲ Βορῆος 

110 ἄξων ἀστυφέλιχτος, ἰσόῤῥοπος, ὀρϑὸς ὁδεύων, 

ἀχροπαγὴς ἑχάτερϑεν ἀερτάζων φύσιν ἔστη, 
εἰς πόλον ἔνϑα χαὶ ἔνϑα πεπαρμένος" ἰϑυτενὴς δὲ 
γαῖαν ἐπισφίγγων περονήσατο, xai πέλεν Ἄτλας, 
τλητὸν ἔγων χαὶ ἄχαμπτον ἀεὶ σϑένος, ἔμπεδος ἄξων. 

08 σχήρτησε Aa. — 95 ἀμέῤγεται Aa. — [᾿ἀμελγομένη σέλας 
αἴγλης 41, 93; ήνῃη... Ἠελίου... ἀμέλγεται.. πῦρ 5, 166. — "ὄμπνιον 
ἀχτήν 40, 391]. -- Ad v. 96 margo À libri: τὸν ἡλιαχὸν δίσχον βαστάξζοντα 
τὸν ἄτλαντα, margo in : Ἄτλας βαστάζων τὸν ἡλιαχὸν δίσχον. — 97 ἐπι 
À. --- 98 χράτα À. --- 99 Fort. τιταένεε scripsit. --- 102 ἔγνος À. — με- 
τάστροφον AR, μετάστροφος textus Graefii, qui mire annotat: »Fort. μετά- 
στροφον.« — ["χαὶ μόγις ἴχνος ἔχαμψεν 18, 88]. — 108 Hic versus in 
AaR post v. 106 legitur, in A libri margine corruptelae signum adscri- 
ptum est. — 104 φορῆῇμιος À, in quo ante ος syllabam ὦ littera erasa 
esse videtur. — 106 Pro ταρσῶν Graefe ταρσόν coniecit. — 106 {" εὔποδι 
ταρσῷ 6, 15 etc.]. — 107 »Post ἀνάσσων Rutg. plene distinxit. Male: 
cohaerent enim haec arctissime, cf. vv. 122. s8.«e Graefe. Punctum est 

etiam in A, in cuius libri margine τές ἡ αἰτία τοῦ σχήματος nota ex- 
tat. — [dréouovos ὁππότε μύϑου 83, 116]. — 109 ἑοῦσα 4. — HR εἰς 
scripsi pro ἐς. 
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115 ἐν δὲ πόλῳ πυρόεντι, Νύτου παρὰ γείτονι πέξῃ, 

xat τρογαλὴν χρυόεσσαν ἐς ἄντυγα διψφάδος ἄρχτου 
ἄξονος ἄχρα πέπηγεν" ἀειφανέος δὲ Βορῇῆος 

- δεξιὸν ἀστερόεντα πόλον χαλέουσι φανέντα 
opalonc ὑφιπόροιο φαεινομένοις ἐνὶ χύχλοις, 

120 χαὶ φλογερῶν νοτίην γϑαμαλὴν χλίσιν ἄμμορων ἄστρων 
λαιήν, χρυπτὰ ϑέουσαν, ἐφημίξαντο γενέσϑαι. 
τοὔνεχα νῦν ὃ μέγιστος, ὃ μυρίος ἵσταται Ἄτλας, 
ἄχρα δύο σχελέων δφούμενα νειόϑε πήσσων, 
φαίνων δεξιὸν ἄχρον ὅλον, γυμνούμενον ἄστρων 

125 λαιὸν ἐπιχρύπτειν πειρώμενος, ὡς ἐν ᾿θλύμπῳ. 

᾿Δλλὰ χαὶ ἀντολίης πυριϑαλπέος υἱὸς ὁδέτης, 

φωσφόρος Appovins Φαέϑων στήριζε γενέϑλην" 
χαὶ νοερὴν χόσμοιο μέσην ἀφῖδα χομίξων ̓" 
ζῳογόνῳ σπινϑῆρι περέῤῥυτα πάντα φυλάσσει. 

130 ἔνϑεν πρωτογόνοιο νόου χρατέουσα ϑεμέϑλων, 
σύνδρομος Υφῳιμέδοντος, δλου χόσμοιο τιϑήνη, 
Movooréxog Σοφίη, χαὶ μαρμαρέης σέβας ἄλλης, 
τὴν αὐτὴν μεϑέπουσαι ἀριστώδινα γενέϑλην, 

16 de À. --- [παρὰ γείτονι 7, 334; 20, 188: 176]. — 116 ἐσάν- 

τυγα À. — [" ἄντυγα χυχλάδος ἄρχτου 2, 17. — "διψάδος ἄρχτου 8, 5; 88, 
367; διφὰς .. ἄρχτος 2, 279]. — 110 φαεινομένης Aa — ἐνε À. --- [" ἀλλ᾽ 
ὃ μὲν 18, 29ὅ etc. — δῴιπόρων ἔτυν ἄστρων 2, 275; δῴιπόρους δὲ ἰγϑύας 
ἀστερόεντας ἐμοὺς πάλιν εἰς ἅλα σύρω 23, 801]. --- 120 φλογερὴν Aa R. 
— »Caeterum sensus est: polum arcticum vocari dextrum, antarcticum 

vero sinistrum.« Graefe. — [φλογερῶν ἐπιήρανος ἄστρων 27, 100. — 
ἄμμορον ἄστρων apud Nonnum non legitur, sed οἷν. duuopor pelioto xai 
αεὐχύχλοιο σελήνης 26, 109, et 1, 433; 6, 369; 14, 844; 15, 860; 19, 39 

etc.] — 122 τούνεχα À, — ὃ post νῦν om. Aa. — ἕσταται À. — 124 »620v 
γυμνούμενον ἄξων λαιὸν ἐπ. vulgo. cf. v. 120.« Graefe. — 126 ἐπὲ χρ. Α — 
Ad v.126 margo in 4: δια τὶ τὸν ἥλιον βαστάξει, margo in R male intellecto 
ἥλιον vocis signo: διὰ τέ τὸν D βαστάζει. — ["πυριϑαλπέος 1, 286; 80, 

80; πυριϑαλπέϊ 48, 61]. — 127 »Junge γενέϑλην ρμονίης; ita mox v. 137. 
Alwy personam induit ut apud Nonnuma« Graefe. — 128 ἀφίδα Aa. 
— 129 ξῳογόνῳ scripsi pro ζωογόνῳ. — 180 [πρωτογόνου Χάεος 7, 111. 
— "ϑεμέϑλων 11,87; 17, 41]. — 191 [ὅλῳ χόσμῳ E 137. — Ὑψιμέδων nomen 
proprium apud Nonnum non legitur]. — 132 »Propter μαρμαρέης cf. v. 
8288.« Graofe. — 183 ἀριστωδῖνα R. — [ἀριστώδινι ϑεαένῃ 9, 148; 
“ἀριστώδινα γυναῖχα 18, 124]. 
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ἄξονι δίσχον ἔϑηχαν, ὅπως ῥιζούμενος “ArÂaç 

135 μᾶλλον ἀερτάζοι πρόμον αἰϑέρος ἀμφιπολεύων, 
ἡνίογον χόσμοιο πολὸ πλέον ἡνιογεύων. 

Καὶ πολυδινήτων ἐτέων αὐτόσπορος “ἰὼν 
ἀμφιϑαλὴς μορφοῦτο περὶ δρόμον εὔπολον ἄλλον, 
πατροπάτωρ, περίμετρος ἀλωφήτοισι χελεύϑοις, 

140 ὃς νυερῇ στροφάλιγγε γονὴν βιότοιο φυλάσσων, 
Appovins οἴηχα παλινδίνητον ἀείρων, 

ποιμαίνει λυχάβαντα δυωδεχάμηνον ἑλίσσων, 
χαὶ γρόνον εἰς ypovoy ἄλλον ἐρεύγεται ἄφοφος ἕρπων. 
νῦν δ᾽ ἐπιχοσμῆσας δολιχόσχιων εἰχόνα μορφῆς 

145 σύμβολα πολλὰ φέρων ποιχίλλεται" ἐν γὰρ ᾿θλύμπῳ 
φαιδρὸς ἐφεδρήσσει χεχαραγμένος " ἀμφιϑαλὴς δὲ 
φάρεϊ ποῤφυρέῳ, Τυρίης βλαστήματι χόχλου, 
ἀενάου βουβῶνος ἄναξ ἐχάλυψεν ὀπώρην 
ἄγρει ποδῶν πυχάσας ϑαλερὴὸν δέμας " ἐχ δὲ χαρήνου 

150 στήϑεα γυμνώσας χαὶ γαστέρα σήματα φαίνει, 
ὅττι γένος περίφοιτον ἀειφανὲς οὐρανιώνων 
οὔτε πολυῤῥαφέος μεϑέπει σπείρημα γιτῶνος, 
οὔτε γαμαιγενέων ἐπιδεύεται" ἡμετέρῃ δὲ 
ἔστιν ὀλισϑηρὴ μερόπων φύσις, ἔνϑεν ἀνάγχῃ, 

155 ὡς γϑαμαλὴ χρήϊζεν ἀλεξανέμοιο γιτῶνος" 
τοὔνεχα γυμνὸς ὕὅπερϑεν ὑπέρτερα μέτρα paeivet, 
ἀσχεπὲς ὕψος ἔγων μελέων τὰ δ᾽ ἔνερϑε χαλύπτει, 

135 ἀερτάζοι scripsi, ἀερτάξει Aa, ἀερτάζῃη Κα. — αἰδέρος ex αἴϑε- 

ρος À. -- [πρόμον αἰϑέρος 20, 365] — 136 ["ἡνέοχος βιότοιο 24, 267; 
À 9; ἁρμονέης χόσμοιο φερέσβιον ἡνιοχῆα 41, 130]. — 137 Murgo AR: 
περὲ τοῦ αἰῶνος. — [(Aiwr) ἐτέων αὐτόσπορε ποιμήν 7, 78]. — 138 περέ 

δρομὸν εὐπόλον Aa, περίδρομον ἐς πόλον R. »δϑοὰ fort. ἄλλον simul 

mutandum in ἄστρων. Si sanum est ἄλλον, intelligi debet zodiacus, cf. 
V. 142. Graefe. — 141 deépwy ποιμαένεε, tum in versu sequenti xot- 
μαΐνει χτὰλ. 4. — [ὄμμα παλιν δίνητον 15, 239]. — 142 [“"λυχάβαντα δυω-. 

δεχάμηνον ἑλίσσων 38, 114; 40, 372]. --- 148 [" ἄφοφος ἕρπων 40, 478]. 

— 146 ἀρτιϑαλὴς Aa R; cfr. Nonn. ἀρτιϑαλῇ 11, 85. — 147 paper À. -- 
πορφυρεῷ À. — 149 de 4. — 151 οὐρανέωνων R, tacite corr. Graefe. 

— 162 [πολυῤῥαφέων . . . πεδίλων 28, 199]. — 154 οἀισϑηρὴ À. — 

166 τούνεχα A. — [bréprepa ϑέσφατα φαένων 7, 12]. — 107 [ἀσχεπές 
48, 116]. . 



-.- 93 — 

φέγγος ἀποστίλβοντος ὀπιπεύων ἐλατῇρος 
νεύμασιν ἀτρέπτοισι" χαλυπτομένοιο δὲ μηροῦ 

160 δεξιτερὴν ἐπέϑηχεν, ὅτι βρυτέην ἐπὶ φύτλην 
ἀϑανάτοις ἐπέοιχεν ἀρηγόνα γεῖρα χομίζειν. 
χαὶ σχατὴν παλάμην δῴούμενος ἄσπετος Alwy 
παλλομένην ἐτίταϊνεν ἐς. αἰϑέρα, δάχτυλα χώμπτων, 
φάρεος ἄχρον ἔγουσαν ἐπήορον" ἰσοπαλὴς γὰρ 

165 δάχτυλος, ὃν χαλέουσιν ἰσόῤῥοπον ἔμμεναε ἄλλων, 
τετράδα χαμπτομένην ἑτέρων ἔσφιγξεν ἑλίξας 
δεσμῷ ἀναγχαίῳ, μεμερισμένα δάχτυλα πάλλων" 
ὅττι πολὺ σχῃπτοῦγος ὑπέρτερος εἰς σϑένος ἄλλων, 

χαὶ νόον ἀμφιέπων οἰχτίρμονα φοιτάδι χόσμῳ, 
110 πλαζομένην ἔστησεν ὅλην φύσιν ἅρπαγι ῥυϑμῷ, 

ἐν -ξυνογῇ συφίης ἐσπαρμένα πάντα φυλάσσων, 
ξυνὸν ἐπιῤῥώσας πεφυλαγμένον αὐχένα χόσμου. 
χαὶ τότε φᾶρος ἔδειξεν, ἐπεὶ βιότοιο πυρείη 
τρηχαλέη βαρύμογθος ἀέξεται" αὐτὰρ ἀνίης 

168 ὀϊστεύων (sic) R, ὀπιπτεύων a. »Sed fortasse locus nondum 
est integer, inprimis videtur aliquid deesse post χαλύπτει, (Caeterum 
Solem puto ἐλατῇρα dici, deinde v. 8. νεύμασιν dotp. idem est, ac si 
ὄμμασιν scripsisset.« Gracfe. — [ςἐλατήρ vocem de Sole usurpavit 
Nonnus 12, 8; 38, 180]. — 169 Cfr. "νεύμασιν ἀτρέπτοισι b, 327 et " νεύ- 

μασιν ἀτρέπτοισιν 86, 418, unde traditum ἀστρέπτοισιν mutavi; etiam 
apud Tryphiodorum v. 116 recte Koechly ex optimo codice ὄμματος 
ἀτρέπτοιο (vulgo ἀστρέπτοιο) edidit. — 160 ἐπιφύότλην À. — ["μετὰ βρο- 
τέην τάχα φύτλην 16, 221; "βροτέης ἀπὸ φύτλης 47, 692]. — 161 ἐπᾶοι- 

χεν À. — 168 χάμνων 4a. — 164 ἐπήορον G. — »Apte ad hunc ver- 
sum margo apud Rutgersium habet: ὁ ἀντέχειρ, quod ad vocem ἰσοπα- 
λὴς δάχτυλος pertinet.« Graefe. In 4 nota marginalis versui sequenti 
adscripta est. — 166 χαλεουσιν 4, λαλέουσιν R. — αλλων R, tacite corr. 
Graefe. — 166 τετράδι Aa. — ἐλίξας À. — 187 βάλλων À. — 168 ei, 
σθένος À, eiç σϑένος etiam a, ἐς σϑένος R. — ["δπέρτερον 2, 491]. — 
169 xoouw À — 172 »Fort. χόσμῳ, ut dativus a participio pendeat, 

etsi hoc magis Atlanti quam Aeoni conveniret.« Graefe. — [*aûyéva 

7, 262; 41, 29]. — 178 gdpos 4 et in marg. ad hanc vocem: 6 ἔχει 
ent τῇ αριστερᾶ. — »Ad v. 173. in marg. Cod. legitur: à ἔγχει περὶ τῇ 
ἀριστερᾷ, quod ad gdpos referendum, cf. 162—64« Graefe. — 
174 dveins À. — [" βαρύμοχϑον 42, 160]. 
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175 σχαιὸν χέντρον ἐὸν xai xéoyapoy εἰς φρένας ἕρπει. 

τοὔνεχα φῶτας ἔοιχεν ἐς οὐρανὸν ἐλτίέδι βαίνει, 
χαὶ ϑεὸν ὀφιμέδοντα γαλήνιον εἰς νόον ἕλχειν, 
ὄφρα βαρυτλήτων ἀγέων ξύσαντες ἀνάγχην 
πευχεδανοῦ βιότοιο παραπλώωσι χελεύϑους. 

10 Kai βρέφος “ἕσπερον εἶδον, ὃς ἄγγελός ἐστιν ὁμέγλης 

ἠελίου δύνοντος ἐπὶ χλέσιν ἠριχενείης. 
αὐτὰρ ὃ μαρμαίρων ἀχρέσπερος ἔργεται ἀστήρ, 
οὐρανὸν αἰγλήεντα διαυγέα πρῶτα γαράσσων" 
νῦν δὲ μεταστήσας δέμας αἰόλον ἠρέμα δύνει 

185 δόχγμιος ὀρϑοχάρηνος ὀλισϑαίνων ἀπ᾽ ᾿θλύμπου, 

λαμπάδα νυχτιγόρεὐτον ἐπιχλίνων ὑπὸ γαῖαν. 
Καὶ δρόμος ἀζαλέῃης ἑπτάστερός ἐστιν ἁμάξης, 

ἥτε πόλον χάμπτουσα χαὶ ἄξονα, γείτονα πόντου, 

τὴν αὐτὴν ἐπὶ νύσσαν ἔγχε: στροφάλιγγα χελεύϑου 
190 ἄβρογος ἀστυφέλιχτον ἑλισσομένῃ περὲ χέντρον. 

᾿Αλλὰ παλαιγενέων ἐγχύμονα βίβλον ἀφάσσων, 
ἐν φρενὶ μυριόχυχλον ἀνιγνεύων ὁδὸν ἄστρων, 
ἀρχτῴης ἐνόησα πολύστροφον δλχὴν ἀπήνης, 

176 ξῆν À. — »Pro ἐόν legitur vulgo ἔην, impedita constructione. 

Emendationem praeoccupavit Rutgers.« Graefe. — ἐς 4. — 176 τού- 
vexa AR, tacite corr. Graefe. — ἔοιχεν ἐσουρανον 4. — 177 δεὸν a 

et ante corr. À. — ἐς νόον Aa. — [ὀδφιμέδων ϑεός Γ 148, 165; À 115; 

N 14]. -- 178 ἀχέωσ 4, ἀχέων a. --- [βαρυτλήτων δὲ γυναιχῶν 24, 190; 
βαρυτλήτων δδυνάων Leont. Schol. Ep. Anth. Plan. 246. — "ἀνάγχην 
15, 272; 40, 164]. — Ad v. 180 margo apud Rutgersium: περὲ ἑσπέρας, in 

A: περὶ τῆς ἑσπέρας et margo interior eorepas. — ὀμέχλης ut videtur 4, 
— 181 ἐπίχλισιν 4. — 182 ὁ R. — 183 αἰγληεντα À. — 184 μετὰ στή- 
σας Aa. — αἴολον R, tacite corr. Graefe. — [" δέμας αἰόλον 5, 494; 25, 

405]. -- 185 ἀπολύμπου 4, ἀπ᾽ ὀλύμπου G. — [" δόχμιος 6, 242. — dr 
Oùlôproto 85, 227]. — 186 νυχτιχυρευτὸν R. — [" λαμπάδα νυχτιχόρευ- 
roy 12, 391]. — Ad v. 187 AR in marg.: περὲ τῆς (περι της A) ἄρχτου. 
— ἑπτάστερος ἐστὶν 4. — 188 pre 4. — [°rapà γείτονι πόντῳ 17, 
892]. — 189 Pro ἐπὶ Graefe tacite περὲ edidit, fort. recte; cfr. Dion. 

1, 497 τὴν αὐτὴν περὲ νύσσαν ἄγειν. — 190 ἀστυφελιχτον ἑλισσ. À. — 
[ἄβροχον ὀλχὸν ἁμάξης 28, 296]. — 191 ["παλαιγενέων μερόπων 11, 
869. — "ἀφάσσων 4, 438; 7, 129; 8, 218; 10, 61; 15, 233]. — 192 φρεσὶ 

G, errore, ut videtur. — 198 ἀρχτώης AR, tacite corr. Graefe. 



-- 95 — 

χαὶ πόλον ἀστρογίτωνα χαὶ ἀπλανέας χαὶ ἀλήτας " 
195 ὅττι φαεινομένους φύσις ἄσπορος ἄμμιγα ταύροις 

ἀστέρας εἰς ἕν ἄγειρεν ἀλήμονας εἰς ῥάγιν ἄρχτου, 
ἀπλανέος στήσασα θορειάδος ἐγγύϑιε νύσσης. 

πρῶτος δοῦσαν ἔδειξε χαὶ ‘Epudwvog ἀχούει, 
δεύτερος ἀρσενόϑηλυς ἀγαλλομένης ᾿Ἡφροδέτης, 

200 χαὶ τρίτος ᾿Πέλιος, φαεοσφόρος ᾿Ηριγενείης, 
τέτρατος αἰολόβουλος ἔην Koôvog, ἠρέμα φαίνων, 
πέμπτος Ζηνὸς ἔλαμφε χαὶ ἀντία πατρὸς ὁδεύει, 
ἕχτος γιονέης διχγομήνιδός ἐστε Σελήνης, 

ἕβδομος ἀστερόπυρσος ‘Apnc δορίτολμος ἐτύχϑη. 
205 ἀλλὰ φάος Φαέϑοντος ἀπαυγάζουσα Σελήνη 

ἀρφυρέῃ λάμπουσα γαράσσεται" ἐν παλάμῃ δὲ 
ϑῆλυν δίσχον ἔχουσα χαταντίων ἄρσενος αἴγλης 
μαρμαρυγὴν ἥρπαξεν" ἀπ᾽ αὐτυγόνυυ δὲ λυχείης 

104 ἀλῆτας Aa. — »v. 194. vulgo legitur ante versum 193. Sed 
quia a Septemtrionibus ad Planetas transit, hic versus postponendus 
erat.« Graefe. — [διόνυσος.. ἀστροχίτων 40, 418; "εἴρετο δ' ἀστρο- 
χέτωνα 40, 422. — ἀπλανέων δὲ φάλαγγα χαὶ ἀντιϑέοντας ἀλήτας 1, 498]. 
-- 195 παύροις Δα R. --- νἄμμιψα παύροις vulgo sine sensu; sub ταύροις 
intelligo septemtriones in curru coelesti. Sed alius f..scripsisset παύρους 
sc. ἀστέρας de ipsis planetis.« Graefe. — 196 ἐς ῥάχιν AR, tacite corr. 
Graefe. — ["δἰς δάχιν ὅλης 42, 181]. — 197 ἀπλανέας AR. — νἀπλα- 
νέας [sic] vulgo contra sensum; sed fortasse comma non tam ante hunc 
genitivum, quam post illum ponendum.« Graefe. — [δορειάδος ὑφψιπό- 
pou ἐγγύϑε νύσσης 38, 406; οἷν. etiam 43, 271]. — 198 Planetarum 
apud Nonnum enumerationem lege apud Ludwichium 1. 1. p. 91 sqq. — 

Versibus inde a v. 198 usque ad v. 204 in A libri margine litteras 
αβγδεζ singulas singulis adscriptas esse notavi. — ἔδειξεν Aa. — 
200 φαεσφόρος ἢ. — 201 [*}péua βαένων 37,662]. — 202 ὁδεύων lt. — 
φόδεύων vulgo; nostrum dedit Cod. Sed praestitisset fortasse Rutgersii 

coniectura: χαταντία π. ὁδεύων. Graefe. Sed cfr. v. 198. — 208 διχο- 
μήνιδος ἐστὶ Aa. — [ycovéns... Σελήνης 22, 168; διχόμηνις (Σελήνη) 
4, 281]. — Ad v. 204 margo in À: περε τῆς σελήνης, in R: περὲ σελή- 

νης. — ἀπ᾽ αὐγάξζουσα À. — 206 dpyerv} codd. et edd. — »Pro ἀργεννὴ, 
ad evitandos spondeos, volebat ἀργυφέη Gerhard. Lectt. Apoll. p. 201. sine 
necessitate.« Graefe. Tu confer locos a me in Indice Verborum 8 v. 
ἀργυφέη laudatos. — 207 ["χαταντίον 2, 888]. — 208 de À. — [° uapuapu- 
γήν 40, 855 ; 414, — αὐτυγόνῳ σπινϑῆρι λυχεύετο δουράτεον πὺρ 23, 258|. 
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πλησιφαὴς ἤβησεν ἐὐτρογάλοισι προσώποις. 
410 χαὶ Φαέϑων μαίωσε, χαὶ εἰς διάμετρον δδεύων, 

ἤοιράων ἐνόησε ταλαντεύουσαν ἀνάγχην, 
ἐχ δεχάτης ὁρόων τετελεσμένον αὐχένα πέμπτης, 
χαὶ νυχίης ἔπλησεν ἀμήτορος ὄμμα Σελήνης. 
ἣ δὲ τιταινομένῃη, τρυγαλὴν σπεύδουσα πορεΐην, 

215 ζώνης χυρτὰ μέτωπα μετήϊε, γείτονα γαίης. 

χαὶ δρόμον ἰσοχέλευϑον ὀπιπεύουσα Toxÿoç, 
παρϑένος ἀντιπρόσωπος ἐλαύνεται, οὐδ᾽ ἀπολήγει, 
λοξὰ παραΐσσουσα" φιλαγρύπνοιο δὲ χούρης 
ὠχυτέρῃ μάστιγι τινάσσεται δλχὴς ἀπήνης. 

220 ἀλλ᾽ ὅσον ἐγγὺς ἄνασσα παρ᾽ ἴγνια πατρὸς ὁδεύει, 
τοσσάτιον μινύϑουσα χαλύπτεται" ὡς δ᾽ ἀποβαίνει, 
δίσχον ἀποστήσασα σέλας χατὰ βαιὸν ἀέξει. 
ὡς δὲ τανυομένης ἑλιχώπιδος αἰϑέρι δήηνης, 

φᾶρος ἔην ἐπίχυρτων ἐπὶ πλοχάμοις, ἐπὶ χόρσῃ. 
995 Kai γρόα χουφίζοντο γαληνιόωντες ᾿4ῆται 

τέσσαρες, ἀσταϑέεσσιν ὁμοχλήσαντες ἀέλλαις, 

ταρσὰ ποδῶν πτερόεντα μετογμάζοντες ὀπίσσω, 

χαὶ χεφραλὴν πτερόεσσαν ἀνῃώρησαν ἀπειλῇ, 

209 ἐυτροχάλοισι À. — 211 ἐνόησεν À, ἐνόησεν α. --- 218 ["χαὲ 
νύχιοι λαμπτῆρες ἀχοιμήτοιο Σελήνης 2, 189. --- "ἀμήτορος εἰχόνα μήνης 
40, 375. --- "ὄμμα Σελήνης 82, 95]. --- 214 ἡ δὲ À, Ἡ δὲ R, tacite corr. 
Graefe, --- πιαινομένῃ codd. et edd., sed η δὲ τιταινομένη habet in marg. 
À, ἧδε τιταινομένη a. Cfr. Indicem Verborum 5. v. τιταίνω. — 216 ioo- 
xeleudoy À. — 217 ἀπὸ λήγει À. — [οὐδ᾽ ἀπολήγει Hom. P 565]. — 
218 rapdiooouou À. — [“λοξά 48, 341. — φιλάγρυπνος 14, 291; 33, 
274; 84, 122 ctc]. — 219 udotyye Aa. — ἀπήνη ex ἀπηνὴς À. — 
220 παρ ἔγνια À. — 921 τοσσατίων Aa. — ἀπὸ βαίνει 4. — 922. απο- 
στήσασα À. --- χαταβαιὸν À. — »Wort. δίφρον ἀποστήσασα scripsit. v. 
804 suspiceris τιταινομένης, vel φαεινομένης. Sed cf. v. 214. 320. 
Graefe. — 224 φαρον 4. — ἔην ex ἐήν À. — ἐπι À. — πλοχάμους 
AR, πλοχάμοις G ex a. — ἐπὶ χόρσην Aa Κα. — »Caeterum illud φᾶρος 
ἐπίχυρτον respicit v. 18. λοξὰ rapaicavuaa.«a Graefe. — In 4 novum 
comma ἃ v. 223, non à v. 225 incipitt — 220 dira À, ἀήται a. — 
AR in marg.: περὲ τῶν τεσσάρων ἀνέμων, xai τῶν ἵππων αὐτῶν. — 
227 ὁπίσω G. — [" μετοχμάζων δὲ γυναῖχα 1, 48]. -- 228 ἀνηώρησαν Aa, 
ἀνήρησαν li, ἀνηέρταξεν conicitur apud Rutgersium ad calcem carminis. 
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Edpog ὁμοῦ Ζεφύρῳ, Bopéns, Νότος, ἔμμοροι αὔρης, 
230 ἂς, ἀνασειράζοντες ἀγήνορας ἄρσενας ἵππους, . 

φαιδρὰ φαληριόωντας ὅλην γιονώδεα γαΐτην. 
ὡς δέ τις ἱππεύων τετράξυγον ἄντυγα δίφρου, 
ἀμφιϑέει χαμπτῇρα διάσσυτος" ἐξαπίνης δὲ 
μάρψας ἡνία, δῆχεν ἐς ἰσγία χαὶ μέσα νώτων, 

235 χαὶ σϑένος εἰλίσσων πεφορημένος αὖτις ὀπίσσω 

χλινομένων μελέων ἐβιάζετο ϑυιάδας ἵππους, 
χαὶ πολὺς ὀχλάζων ἐριαύγενας εἴρυσε πώλους " 

où δὲ ϑυελλήεσσων ἐπιστήσαντες ἀνάγχην 
ἱστάμενοι σχιρτῶσε μεμηνότες" ἔξογα δ᾽ ἄλλων 

240 δεξιὸς ἀσϑμαίνων χαὶ ἀριστερὸς ὠχέϊ δίνῃ 

ἀμφότεροι ϑρώσχουσι παρηορέῃσι δεϑέντες. 
τοῖοι νῦν τελέϑουσιν ἀμιλλητῇρες ἀέλλης 
ἄζυγες ἀσπαίροντες ἐπειγομένη σι χελεύϑοις 
ἄπνοον ἀσϑμαίνοντες" ἀελλήεντε δὲ ταρσῷ 

245 χινύμενοι μίμνουσι, χαὶ ὁ δρόμος ἵσταται ἕρπων 
φευδαλέον χίνημα νόϑωυις ποσὶν ὄρϑια τείνων. 

Kat ταναὸς Dopéns μυχήτορα χόγλον ἀείοων 

229 εὗρος ομοῦ À. --- βορεης À. — ἄμμοροι Aa R. — 280 ἀφ᾽ 
À, ἀφ᾽ R. — ἀνασειράξζοντας Aa. — [âgr δ᾽ ἀνασειράζοντες 38, 2421. — 
282 [τετράξυγι δίφρῳ 2, 422; 6, 238. — "ἄντυγι δίφρου 14, 269]. — 
288 »Suspectum découros.a Graefe. Nec διάσσυτος, nec μετάσσυτος 

quod alio loco usurpavit [oannes Gazaeus, apud Nonnum legitur. — 

294 éoisyia À. — 286 εἰλίσσων À. — ὀπίσω G. - 388 ϑειάδας Aa, 
ϑυάδας R. — [δρόμος ἵππων... udoriye βιάζεται 37,589]. — 288 of AR, 
tacite corr. Gracfe. — [πρηὔνων ἀνέμοιο ϑυελλήεσσαν ἀνάγχην 37, 189]. — 
240 δίνη A4. — 241 rapropinar À, παρῃορέῃσι G. — 942 τελέϑουσι G 

errore. — 243 ἐπειγομένοισι Aa, ἐπειγομένοισι R. -- 244 ἀέλλήεντι R, 

tacite corr. Gracfe. — de 4. — ["ἀελλήεντι δὲ ῥόμβῳ 2, 190]. — 246 »Malis 
fort. ϑοοὶς πόσιν [sic]; sed νόϑοις dixit more Nonni, de pedibus nunc 
non currentibus, qui sic πόδες ἄποδες esse videntur.e Graefe. — [*eu- 

δαλέον μέμημα 42, 129]. — 247 BOPEHZ in marg. À, Boppàs περι 
ς 

του βαρρὰ (sic) À in marg. interiore. — τάναϊς À in textu, ταναὸς in 
a 

margine, ταναὸς etiam /?, »ravads Bop. vulgo; ταναις Cod. Sed cf. 256.« 
Graefe, qui cur traditam scripturam mutaverit e v. 266 non didici. — 
[μυχήτοριε χόχλῳ 43, 72]. 
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εἰλιπόρῳ στροφάλιγγε ϑυελλοτόχοιο πορείης 
δεξιτερὴν ἐτίταινε, χαὶ ἡνία χαρτερὰ σύρων 

250 ἑπταμένους ἀνέχοψεν ἐπεσσυμένου πόδας ἵππου. 

χαὶ λοφεὴν χύρτωσε χαὶ αὐγενέην τρίχα πῶλος, 
δόχμιος ὀχλάζων, βραδυπειϑέα γούνατα σύρων" 
οὐχ ἐϑέλων δ᾽ ἕστηχε, μόγις γόνυ γουνὸς ἀμεέβων, 
νωϑρὰ παραστείγων" Βορέης δ᾽ ὑπεσύρετο σύρων. 

255 Καὶ Ζέφυρος δόγμωσεν ὀπισϑοτόνου γένυν ἵππου, 
φυχρὸν ἐφαπλώσας δολιχὸν σϑένος" ὑφιτενὴς δὲ 

χερσὶ γαλινοφόροισι ταϑεὶς ἔσφιγξεν ἱμάντας. 
χαὶ χεφαλὴν ἔχλινε χαὶ αὐγένα πῶλος ἀήτῃ, 
λοξὸν ἐπιστρέψας βεβιασμένον ἅρπαγε ῥιπῇ. 

260 Καὶ προτενὲς πάλιν Εὖρος ἀναχρούων ϑράσος ὁπλῆς 
ὠχὺν ἀερσιπόδην ἀνεσείρασξ πῶλον ὀρούσας. 
Aa Νότος μόγϑησε φορεύμενος αἴϑοπι χέντρῳ" 

χαὶ γὰρ ἀγηνορέων τρογαλὸν σχίρτημα τινάξας, 
ταρσὸν ὀπισϑιδίων σχελέων διδυμάονα πήσσων, 

265 προσϑιδίους ὥρϑωσεν ἀνυφώσας πόδας ἵππος, 
ϑερμὸν ἀερτάζων δέμας ὄρϑιον" ἠερίην δὲ 
ἐντροπαλιζομένην μελέων ἀνεσείσατο yaitmv. 

248 εἰλιπόρῳ RG. — [" ϑυελλυτόχοιο ϑαλάσσης 28, 277]. — 249 ἡνία 
A. — 260 ἀνέχοπτεν R -- ἐπ᾽ ἐσσυμένους À, ἐπεσσυμένους a. — [*irry- 
δὸν ἐπεσσυμένων 6, 117]. - 251 λοφέην codd. et edd. — 252 ὀχλάξων À. 
— ["βραδυπειϑέα 35, 354; βραδυπειϑέϊξ γηλῇ 4, 818; βρ. ex 44, 40; 
βρ ταρσῷ 18, 89]. — 253 δ᾽ Graefe addidit. — ἔστησε Δα [᾿. — μόγις 
scripsi pro μόλις. — Ad v. 264 margo in 4: περι ζεφύρου et margo 
interior: ζεφυρος. — Ad v. 255 margo in R: ZE ® YPO Z — 266 [ôr+- 

. σϑοτόνους 15, 147; 45, 131 semper de manibus]. — 256 ἐφ᾽ ἁπλώσας 4. 
— »Fort. δόλιον vel σχολιὸν σϑένος.«« Graefe. Posterius praeferrem, 

cfr. v. 266 δέμας ὄρϑιον. — δῴιτενής, sed τ in ras., À, ὀῳιμενής a. — 

[ὀφιτενής 2, 165; 2, 561; 4, 888 etc.; "ὀφψιτενὲς δὲ Σφιγγόμενον δεσμοῖσι 
μέσον ξύλον ὄρϑιον ἕστω 40, 458]. — 257 ἱμάντας 4. — 258 ἀήτης 
Αὰα Ἀ. — 259 ἐπὶστρεῴας À, ἐπιστέφας a. — Nonnus forma tantum 

BeBenuévo, utitur, cfr. Rigleri Mell. 2, 6. -- Ad v. 260 À in marg. ext.: 
περι τοὺ supov, in marg. int.: eupos, R in marg.: ΕΥ̓͂ΡΟΣ. — 260 xpore- 
νὴς AaR. — εὗρος À. — 261 ἀεροϊπόδην a, male intellecta À libriscriptura. 
— [᾿χαΐ τις ἀερσιπόδης ἐλέφας 33, 278]. — Ad v. 262 À in marg. ext.: 
περι νότου, in marg. int.: voroç; R in marg.: ΝΟΤΟ Σ. — 262 voros À. — 
Ad vv. 264-267 confer Dionys. 1, 314—318: οἱστρηϑεὶς δ᾽ ἀνέπαλτο, xai 
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ἀλλὰ Néroçg χοτέων, μεϑέπων σφριγόωσαν ἀπειλήν, 
ἀμφιλαφὴς ἑχάτερϑεν ἀχοστήσαντα γαλέπτων, 

210 μόγϑον ἔγων ἀτέλεστον ἀμογϑήτων ἀπὸ γυίων 
εὖ διαβὰς σϑένος ὦρσε xai εἴρυσε πῶλον ἀνάγχῃ. 

Καὶ σέβας ἀργεγόνοιο φαείνεται ᾿χεανοῖο, 
ὃς ῥόον αὐτοέλιχτον ἀεὶ στεφανηδὸν ἑλίσσων, 
δινωτὸν περὶ γαῖαν ἄγει χυχλούμενον ὕδωρ, 

216 χαὶ γϑονὲ χαγλώζων ἀντίστροφον οἶμον ὁδεύει. 
χαὶ πυρὸς ἡνιυγῆα μεταστείγοντα δοχεύων, 
᾿δέλιον σπινϑῆρας ἀχοντίζοντα νοήσας 

ἀχροφανὴς ϑάμβησε, χαὶ ἰχμαλέης στατὸν ἅλμης 
τεμνομένου ῥοϑίοιο διασχίζων χενεῶνα, 

280 ἀχροχελαινιόων, δῴούμενον ἔδραχε φέγγος, 

ταῦρον ὁμοῦ χαὶ χῇτος ἔγων ἡγήτορας οἴμης᾽" 
χαὶ δροσερὴν στορέσας λασιότριχα χυχλάδα χαίτην 
ἀμφελελιζομένην ὑγρόχροος δῴφόϑε νώτου 
αὐτοβαφὴς ὑψοῦτο χερασφόρος" ἀσμαράγῳ δὲ 

286 χείλεϊ σιγαλέῳ τανυηχέα πῆχυν ἀείρων, 

ὄρϑιος δῴόσε βαίνων Στηρέξας ἀτίναχτον ὁὀπισϑιδίου ποδὸς ὁπλὴν Ilpo- 
σϑιδίους προβλῆτας ἐχούφισε γούνατα πάλλων, Kai λόφον ἠώρησεν, ἐπ᾽ 

ἀμφοτέρων δέ οὗ ὥμων ’Aupdapÿs δεδόνητο παρήορος αὐχένε γαίτη. — 

[προσϑιδίους . . . . πόδας 5, 429]. — 266 ἀεργάζων Aa. --- [* ϑερμὸν 
ἀχοντέζοντα 18, 284], — 270 ἀπο À. — Ad v. 272 margo in 4: περι 
τοῦ ὠχεανοὺ χαὶ των σὺν abtw et wxeavos, margo in À: περὲ ὠχεανοῦ. 
— 272 [dpyéyovos δὲ Ὠχεανός 40, 651]. — 273 ὡς et in marg. ὃς 4α. 
— [°zxal στέφος αὐτοέλιχτον 1, 495; αὐτοέλιχτον πηγῆς ὅδωρ E 28. — 
"στεφανηδὸν ἑλίξας 44, 107; στ. ἐλιξάμενοι 10, 840]. — 274 δεινωτὸν 
Aa ἢ. — [τὴν αὐτὴν περὶ νύσσαν ἄγειν χυχλούμενον ὅδωρ 1, 497. — 
"χυχλούμενον ὅδωρ 1, 497; 20, 386. --- δινωτὸν ὅδωρ apud Nonnum non 
extat]. — 276 μετὰ στείχοντα À. --- 277 ὑἡέλιον À. — 278 ἰχμαλέης R. 
— oTatoy αλμὴς 4. --- [" ἀχροφανής 10, 185 etc.]. — 279 [" ἀνασχίσσαι 
χενεῶνα 30, 85]. — 280 ὕφούμενον À. — [" ἀχροχελαινιόωσα 18, 156]. 
— 282 [" ὀφιωδέξ χυχλάδι γαίτῃ 2, 618]. — 288 ἀμφ᾽ ἐλελιξζομένην À. — 
[" δῴόϑε νώτου 6, 185; 11, 181]. — 284 [ξεῖνον ἰδὼν πλωτῆρα χερασφό- 

βον" ἀχροβαφῇ δὲ θλχάδα ταῦρον ἔχουσα 1,65, 66]. — ’AdroBagÿ.. χύχλα 
προσώπου Nonnus habet 80, 128, apud nostrum ἀχροβαφὴς malim. — 
280 τανυήχεα À, tacite corr. Gruefe. 
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πήξας δάχτυλον dxoov ἐδέλγετο, ϑαῦμα χεράσσας. 

χεχλιμένος δ᾽ ὃ γέρων ἀντώπιον ὄμμα τανύσσας 
εἰσορόων ἀχτῖνας ἐπεστηρίζετο ταύρῳ, 
ὑγροπόρου λοφιῆῇς δεδραγμένος" ἄχρα δὲ γειρὸς 

290 λαιῆς μοῦνον ἔδειξεν" ἀτεχμάρτου δὲ ῥεέϑρου 
πηδάλιον χούφιξε παρήορον" ἐχ δὲ χαρήνου 
χυρτωϑεὶς ὑπέροπλος ἀνέσσυτο ταῦρος ἀγήνωρ, 

ἀενάῳ μυχτῇρι πολυσταγὲς οἶδμα χομίζων, 
χρουνηδὴὸν προχοῆῇς διδυμάονα ῥοῖζον ἰάλλων, 

295 γαστέρος ἀφράστων ὁδάτων σύριγγας ἀνέλχων" 
χαὶ πταρμὸν χελάδοντα διαϑρώσχοντα τινάξας, 
ὀμβρηρὴν πελάγεσσιν ἀνεῤῥοίβδησεν ἐέρσην. 
χαὶ γραπτὸν πέλε χῆτος" ἀνοστήτου δὲ γενείου 
οἶστρον ἀπειλητῇρα γανὼν σπήλυγγος ἐναύλων, 

800 φριχαλέων ὥϊξε σεσηρότα πορϑμὸν ὀδόντων, 

286 δάχτυλος Aa. — [δάχτυλον ἄχρον 37,273. --- ἐπὶ γϑονὲ δάχτυλα 
πήξας 46, 131]. — 287 In À δὲ supra δ᾽ ὁ scripsit prima manus, num recte ὃ 
— [ἀντώπιον ὄμμα τιταίνων 4,248; 42, 40. — "ὄμμα τανύσσῃ 43, 142]. 

— 289 λοφίης R, in 4 ad dopcÿs corruptelae signum appictum est. — 
de À. — [" αὐχενίων πλοχάμων δεδραγμένος 20, 119; "φειδομένων ὀνύχων 

δεδραγμένος 24, 80. --- ὑγροπόρος βοῦς 16, 51. --- xai ἐγγύϑεν ὑγροπό- 

ρος βοῦς Κυρτὸν ὁποστορέσας λοφίην ἐπιβήτορι χούρῃ 1, 50, 51]. -- 
290 μόνον Aa. --- ἀτεχμάρτου δὲ ῥεέϑρου scripsi pro ἀτεχμάρτοιο δὲ 
ῥείϑρου vel contra v. 814: ἀλλ᾽ ἀπὸ ῥείϑρου. --- [" ἀνοιγομένου δὲ ῥεέ- 
ὅρου 2, 10]. — 291 παρήορον Οἱ tacite. --- δὲ À. — »Verba ἐχ δὲ χαρή- 

you, nescio an sana sint; si sunt, non tam ἃ verbo ἀνέσσυτο pendent, 

quam ἃ participio χυρτωϑείς, ut ταῦρος dicatur χυρτωϑεὶς ἐχ xapvou 

de curvis cornibus.« Graefe. Verba ἐχ δὲ xapñvou recurrunt v. 149. 
— [πηδάλιον χέρας ἔσχε 1, 68]. — 292 χυρμτωϑείς Α. — [" ἀνεσσύ- 
μενος 42, 441]. -- Margo in 4: περι ταύρου. — [χρουνηδὸν ἰάλλων 

28, 282. --- "ἀνεμώδεα ῥοῖξον ἰάλλων 26, 204]. — 295 σήραγγας 4α R. 
πτ 

-- 296 σπαρμὸν Aa. — »Mox offendit διαϑρώσχοντα, et vereor, ne 

rarius vocabulum posuerit, διὰ ῥώϑωνα τινάξας. Productionem ante p 
Nonnus habet. [Habet, sed non ante vocem δώϑων, neque habet Lo. 
Gazaeus].« Graefe. — Ad v. 297 4 in marg.: περι χήτους. — ἑέρσην À, 
tacite corr. Graefe. — Voce ἀναρροιβδέω Nonnus nusquam utitur, sed 

babet saepissime ἀπερροίβδησεν ἰωήν vel φωνήν. — 299 Pro γανὼν (yavôv ? 

et v. 302 στυγέον ὃ) conicio χέων. — 300 προϑμὸν ὀδόντων À. — [φρι- 

χαλέος 9, 42; 37, 389. — "πορϑμὸς (dr) ἐρώτων 42, 48; 4, 139] 



— 31 — 

γείτονος ἀσϑμαίνοντος ὀπιπεύων βοὸς εἶδος, 

ταυρείης στυγέων ταναὴν γλωχῖνα χεραΐίης. 
οὐδὲ βυϑῷ χερόεις ἀπανήνατο ϑάμβος ἀέξειν, 
ἀλλὰ μελαινομένης σταϑερῆῇῆς ἁλὸς ἄχρα γαράξας, 

806 χλυζομένην ἑχάτερϑεν ἐν ὅδασι γαστέρα τείνων, 

βυσσόϑεν ἠέρϑηῃ δεδοχημένος εὐφαὲς ὄμμα. 
Καὶ πελάγῃ ϑαύμαζε" φύλαξ δέ τις ᾿θχεανοῖο 

᾿γγελιχῆς στρατιῆς πτερόεις ἀνέτειλεν ἀβύσσου, 
υἱέος οὐρανίου τεχμήρια γειρὶ χομίζων, 

310 ὠῤῥήτου σοφίης νοερὸν ξύλον ἔμφονος ὄζου. 
ἄρτι δὲ χυμαίνοντος ἔχων ῥόον Qxeavoio, 

ὑφιφανής, στέφος ὑγρὸν ἀεὶ γϑονὸς ἡνιοχεύων, 
γεῖρα παραχρεμάσας ἠσπάζετο φέγγος ᾿θλύμπου, 
χαὶ πτέρυγας συνάειρε μετάρσιος. ἀλλ᾽ ἀπὸ ῥείϑρου 

816 ὄρϑριος ᾿Βριγένεια δυωδεχάωρος ὁδεύει, 
Πελίου λάμποντος ὁμόδρομος" ἱσταμένη δὲ 
ἀργυφέη..πτερόεσσα γαράσσετο σύνδρομος Ὥραις, 
χαὶ διδύμους γλαγόεντας ἐπισφίγγουσα φυλάσσει 
μαζοὺς ἀμφιέλισσα περίτρογος ἅμματι μίτρη. 

820 CH δὲ τιταινομένῃ μηχύνεται ἀργέτις "Ho, 

901 ὀπιπεύων scripsi pro ὀπιπεῦον. --- 802 ταυρεέην 4α ἢ. — [" ταυ- 
ρῥβίην ἐπίχυρτον ἀολλίέξουσα χεραίην 40, 878. — χαὶ βοὸς εἰσορόων βλο- 
συρῆς γλωχῖνα χεραίης 86, 192; " γλωχῖνι χεραίης 1, 198]. — 308 βϑυϑὸς 
Aa R. — περι βυϑοῦ margo in 4. — ἀπανήνατο R, tacite corr. Graefe. 
— 804 [éxpa γαρασσομένοιο 10, 404]. — ϑ0ὅ ἐνύδασι À. — [" ἐν ὅδασι 
δίφρον ἐλαύνων 39, 12]. — 807 παλάμῃ Aa R. — 808 στρατειῆς Àa. 
— Nonnus ἀνέτελλεν scripsisset, — 911 [δόον . . Qxeavoio 32, 8] — 
812 ὀῴῳιφαές R. »Nostrum dedit Cod. recte de angelo.«e Gracfe. — 
818 παρὰ χρεμάσας À. — 814 σ in συνάειρε ex o factum esse videtur, 
quare manus prima σσὺν supra σσὺυν syllabam paulo negligentius exara- 
tam adscripsit — Ad v. 315 margo À libri: περιημέρας χαὶ ὡρῶν. — 
816 [xai ϑρασὺς ἰχϑυόεντος ὁμόδρομος aiyoxepÿos 1, 250]. — 316 Erra- 
μένη dè? — 317 ["σύνδρομος ὄρϑρῳ 7, 137]. — 318 ἐπὲ σφίγγουσα À, 

in cuius margine crux appicta est. — 810 duuare À. — μέτρηῃ scripsi, 
μίτρης RG. »μίτρηι Cod. quod, ut per se elegans esset, ita tamen non 

convenit mori horum poetarum. Paulo ante malis f. περιτρόχου ἅμματι 

uérons. Bed nihil mutandum.«e Graefe. — 320 ἡ δὲ 4R, tacite corr, 
Graefe, 
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xat ϑαλεροὺς γύμνωσε βραγέονας" ἁλλομένῃ δὲ 
δεξιτερῇ φαέϑουσαν ἀνηέρταζεν ἱμάσϑλην, 
χαὶ δρόμον Qpodwy ἑξάξυγον ἡνιογεύει, 
πρωτοφανὴς ἐλάουσα συνήϑεας" αἷ δὲ ταϑεῖσαι, 

826 παρϑενιχοῖς μίτρωσαν ἐνὶ στήϑεσσιν ἱμάντας. 
χαὶ ζυγὸν ὀρϑὸν ἔγουσι σελασφόρον αὐγένι xobpau, 
χερσὶν ἐπισφέγγουσαι" ἐπειγομένοιο δὲ ταρσοῦ 
ἐχταδὸν ἀΐσσουσι, χαὶ ἠερίῃσι χελεύϑοις 
ἱπτάμεναι προϑέουσιν ὁμόζυγες" ἀρχομένη δὲ 

880 πρώτη ἀναϑρώσχουσα λιπόσχιος ἐγγύϑεν ὄρφνης 
ἀχροφαὴς δροσόεσσα γαράσσεται ὄρϑριος “Op, 
λείψανα νυχτὸς ἔγουσα μεμιγμένα φέγγεσιν ἠοῦς 
λεπταλέον λεύσσουσα, χαὶ ἀμφιλύχῃ τις ἐτύγϑη 
ὁργὸν ἐπιστείγουσα φερέσταχυν δλχὸν ἐέρσης. 

886 τοίῃ μὲν τελέϑεσχεν" Üaov δ᾽ ἐπὶ βαιὸν δδεύεις, 
σχῆμα χασιγνήτης ἑτέρης βλεφάροισι δοχεύων 
φαιδρότερον τῆς πρόσϑεν ὀπιπεύεις τύπον «αἴγλης, 
μαρμαρυγὴν Φαέϑοντος ἀμελγομένης πλέον ὍὭρης. 
ἀλλὰ μεσημβρίζουσα φιλεύδιος εὔλοφος ἔστη 

840 ἔἕχτῃ μειδιόωσα γαλήνιον, αἴϑοπι ῥιπῇ 
ἠέρος Doc ἔχουσα, πυριβλήτοισι προσώποις" 

821 ἀλλομένη À. — »Videndum an ἀλλομένη sanum sit. An ἄἀπτο- 
μένη ὃς Graefe. — 822 δεξιτερὴν Aa ἢ. — ἱμάσϑλην À. — [" δεξιτερῇ 
χούφιζεν 29, 208. — "ἀνηέρταζε 15, 160; 37, 702]. --- 323 ἐξάζυγον 4. 

— [δρόμον Ὥρης 88, 272; δρόμως Ὥρης 12, 288]. — 824 πρωτοφανὴς 
scripsi, πρωτοφανεὶς À, πρωτοφανεῖς RG. --- συνήϑέας A4. --- ai AR, 
tacite corr. Graefe. — 326 ère 4. — ἱμάντας A. — [ὁμοπλέχτῳ δ᾽ ἐνὶ 

δεσμῷ ᾿ῤῥαγέες παλάμῃσιν ἐμιτρώϑησαν ἱμάντες 34, 225]. — 827 ἐπὶ 
σφίγγουσαι À. — 829 ἱπτάμεναι 4. — ὁμόζουγες I. — 830 ὄρφνη À. — 
[ἀλλ᾽ ὅτε δὴ ῥοδέοις ἀμαρύγμασιν ἄγγελος Ἠοῦς ’Axpopaÿs ἐγάραξε λιπό- 
σχιον ὄρϑρος ὁμέχλην 18, 166 167]. --- 8591 ὄρϑιος Aa. -- 888 λεύσουσα 
À, fort. recte. — τὶς À. — 884 ἐπιστάξουσα coni. Graefe in notis; in 

idem ego incidi. — ὑγρὸν èri στείγουσα 4. — ἑέρσης R, tacite corr. Graefe, 
— 835 ὅσον δέτε βαιὸν À in marg., in quo ὅσον δ᾽ ἔτι βαιὸν fortasse 

haud spernendum latere videtur. — 388 ἀμεργομένης Aa R. — 340 ῥέπηι 
a, non À. — [ἔχτη πτερόεσσα δίψιος ὥρη 4 24]. — 841 ὕφος À. — 
A#U πυ 

περι, βλήτοισι À, περιβλήτοισε a. — »Sed fort. in duobus his versibus 
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xat φλυγερῷ σπινϑῆρε xaréoyeroc “Hpryevelnc 
λεπτὸν ἔχει μελέεσσιν ἀραχνιόωντα γιτῶνα, 
χαῦμα πυρὸς φεύγουσα περίδρομον" ἐχ δὲ γιτώνων 

846 γυμνὰ χαλυπτομένου μυστήρια φαίνετο χόλπου, 
χαὶ γαστὴρ ἀμάρυσσε ῥοδόχροος" ἐν παλάμῃ δὲ 
ὀξέα σειριάουσα φέρει ζυγόδεσμον ἀπήνης. 
χαὶ ξανϑὰς ἐνόησα συνήλυδας ἤματος Ὥρας 

ξξ πάλιν, ἱσταμένας ἐπιβήτορας ὀφόϑι δίφρου. 
860 αὐτὰρ ἀμειβομένην τρογαλὴν μίανουσι πουρείην, 

δειελινὴν χλίνουσαν ἐπερχομένην ἐπὶ νύσσαν᾽ 
χαὶ πτερὰ χοῦφα τίταινον ἀειρομένων ὑπὲρ ὥμων 
᾿Πῷον περὶ νῶτον ὀπίστεραι. ἐσχατίῃ δὲ 
στυγνὰ χατηφιόωντι χελαινιόωσα γιτῶνι, 

866 εἰς δρόμον ἱπταμένῃη φυσίζοος ἔργεται “Ὅρῃ᾽ 

hemistichia sunt transponenda in hunc modum: ἔχτη μειδιόωσα πυριβλή- 
τοισε προσώποις, ἠέρος Eos ἔχουσα γαλήνιον αἴϑοπι fuxÿ.« Graefe, 

recte, puto. — [πυριβλήτοιο προσώπου 80, 91]. — 342 ["χαὶ φλυγεροὺς 
σπινϑῆρας 45, 327]. — 844 rupiôpouoy À hoc loco minus aptum, πυρὲ 
dpouoy a; οἷν. rupéôpoua νῶτα uayaipns 29, 211. — 345 »χαλυπτομέ- 
νης vulgo, quod alibi ferendum, imo elegans, hic insolitum.« Graefe. 
— 846 παλάμῃ À. — 847 ἀπήνην R. — 848 σὺν ἤλυδας ἥματος À. 
— Margo 4 libri: περι ὡρῶν. — [" συνήλυδας 44, 142]. — 849 ἐξ πάλιν 
R, tacite corr. Graefe. — iorauévas À. — ["ἐπιβήτορες 15, 277; — ἡτο- 

ρας 35, 116. — γρυσέων ἐπιβήτορα δίφρων 10, 261. — δῴόϑε δίφρου 38, 
24]. — 350 »ἀμειβομένλην τροχαήν edit. confusis syllabis finalibus. 
Prius vocabulum emendat Cod. Praeterea malim ab initio: αἵ δ᾽ ἄρ᾽ 
du.« Graefe, ἀμειβομένην τρογαλὴν Α et sine dubio etiam a — 

801 ἐπ᾽ ἐρχομένην À. — 302 ὑπερώμων À. — [πτερὰ χοῦφα 40, 518]. 
— 853 ἠῶον περινῶτον ὀπιστέρα ἑβδομάτη δὲ À. — » Hüoy [H&ov K] π. 
y. ὀπιστέρα Cod. quasi τέταινεν versu praec. fuissct. Mox pro ἐσχατίη 
vulgo est ἑβδομάτη quod sciolo debetur, qui post sextam Horam v. 340 
septimam sequi debere putabat, reliquas anxie quaerens, ut ad marg. 
Cod. ad v. 363 legitur: ζήτει περὶ τῶν λοιπῶν ὡρῶν τὴν ἀφήγησιν. Sed 
distinguuntur Horae sex antemeridianae, v. 823 ss. inprimis v. 339 88. 

quas Aurora ante se habet, οἱ totidem pomeridianae, v. 348 ss. pone 
Auroram, v. 355 6 quibus illa, quae crepusculum rursus adducit, non 
septima est, sed postrema.a Gracfe. — 804 χατηφιόωντα Aa; conicio xa- 
τηφιόωσα χελαινιόωντι χιτῶνι, cfr. χελαινιόωντι δὲ πέπλῳ 38, 18. — 356 
εἰς scripsi pro ἐς. — ἱπταμένη 4. — ὠρὴ À. — ["ἤλυϑον Ὧραι 46, 158]. 

E. Abel, loannis Gazaei. 8 
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χλινομένῃ δ᾽ ἔστηχε μετάτροπος ἄζυγι παλμῷ, 
ἀξονέην τρογόεσσαν ἴτυν μέλλουσα χυλίνδειν, | 

ἔσχατον ἐσσυμένῃ τελέσαι γρέος- ἀλλὰ xa Ho 
ὀρνυμένην πέπλοισιν ἐπισπεύδουσαν ἐπείγει, 

360 δεξιτερὴν τείνουσα μετάσσυτον εἰς φάος ἄλλο. 

8. 

Evrabda σεμνῶς τοῦ χρότου χεχμηχότος 
ἔστην, μεσούσης τῷ δρόμῳ τῆς ἡμέρας. 
πάλιν παρῆλϑον, xai, δραμών, χοσμογράφος 
ἀργὴν ἐποίουν τῶν λόγων ἐχ τῶν ῥόδων. 

Καὶ ῥόδα μαρμαίροντα φίλης ἀνέτειλεν ἀχάνϑης, 
εἰς γάριν ἁβροπέτηλον ἀνοιγομένοιο χορύμβου, 
ἁζομένου λειμῶνος ἐπιγϑονίους ῥοδεῶνας" 

χαὶ πολὸς ἑρπύζων γλοερὸς βλάστησε χομήτης, 

5 εἰαρινὴν γελόωσαν ἀπαγγέλλων ἩἩφροδίτην" 

867 ["τροχγόεσσαν ἕτυν 48, 115]. — 358 »Eadem, qua v. 858. 
interpolatione pro ἔσχατον vulgo est ἕβδομον; etsi hic alius fortasse eÿ- 

δρομον praeferat.« Graefe. — [εἰς ὄρος ἐσσυμένη 25, 526]. — 
859 ὀρνυμένη Graefe pro ὀρνυμένην scripsit hac nota addita: »sed locus 
nondum videtur persanatus esse.« Sed cum Graefii emendatione quid 
Jucremur non videam, vulgatam retineo, collatis etiam vss. 164. 165 alte- 

rius huïus carminis partis — [1 Ad versus iambicos À in marg.: ἔαμ 
(i. 6. taufoc). — In χρότου τ in rasura habet 4. — 2 ἥμερας À. — 

Ad v. 4 4 haec habet in marg.: περιουρανοὺ xai yÿs των συν a ζήτει 
περι τῶν λοιπῶν ὡρῶν τὴν αφήγησιν repi γῆς χαὶ τῶν σὸν αὐτῇ φυτῶν 
χαὲ λειμώνων, ubi verba ζήτει περὲ τῶν λοιπῶν ὡρῶν τὴν ἀφήγησιν ἃ 

reliquis separanda esse apparet. (Ceterum recte À in marg. ad v. 3: 
περὲ γῆς xai τῶν ἐν αὐτῇ φυτῶν xai λειμώνων. — ® εἰς scripsi pro ἐς. 

-- ἀβροπέτηλον À. — ὃ ἑξομένου R. — ἐπιχϑονέου ῥδοδεῶνος Aa ἢ. — 

4 βλαστησε À. --- »Supplendum videtur λειμών, nisi post χομήτης quae- 
T 

dam exciderunt, quae plantae nomen continebant.« Graefe. — 5 τελόω- 

σαν À. — ἀπαγγέλλων À. — [" ἀπαγγέλλων 24, 145]. 
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xat χρίνα Ba τέϑηλε φαληριόωντα πετήλοις. 
Γαῖα δὲ ϑηλύνασα φύσιν, ϑρέπτειραν ἀμάλλης, 

ἐχ λαγόνων γονόεσσαν ἀνηχόντιζε γενέϑλην " 
χαὶ payiny χαὶ νῶτον ἐπιχλίνουσα γαμεύνῃ 

10 διχϑαδίῳ χλιντῆρι δέμας χούφιζεν ἀγοστῷ, 
νῆδὺν ἀνευρύνουσα βιοσσόον" ἐχ δὲ loyelnc 
ἡδυχόμων ὦδινε συνωρίδα δίζυγα χαρπῶν, 
ἄρσενα μαῖαν ἔγουσα τανύπτερον ᾿4γγελιώτην, 
ὃς μεϑέπων παλάμῃσι λεχώϊα γούνατα Γαίης, 

15 στηρίζων ἑχάτερϑε χεγηνότα μηρὸν ἀλήτην, 
ἁρμονίην σοφίης μαιώσατο μαιάδι τέγνῃ, 
λύσας μυριόχεντρα μογοστόχα λύματα λιμοῦ. 
ἣ δὲ φερεσταγύων πλοχάμων ἐπέτασσεν ἐϑείρας͵ 
ἐχταδίην ῥίψασα παρήορον αὐχένι γαίτην 

40 νῶτον ἐπιϑρώσχουσαν ὀπισϑοπόροισι χελεύϑοις, 
χαὶ γονίμῃ παλάμῃ χέρας ὄμπνιον ὑφόϑε τείνει, 
ζῳοτόχου Δήμητρος ἐπιπλήσασα γενέϑλης. 

χαὶ στάγυες χομόωσι" μέλας δέ τις αὐγένα σύρων 

μηχεδανὸς τριέλιχκτος ἕλιξ ὄφις εἰς χέρας ἦεν, 

6 [ἄνϑεα πάντα τέϑηλε 47, 468]. --- 8 [ἐχ λαγόνων δὲ “γρὴν ἰγϑυόεσ- 
σαν ἀνηχόντιζε γενέϑλην 26, 272. 278]. — Q δαχιὴν À. --- γῶτα Aa. — 
χαμεύνη 4. — 11 νηδῦν À. — δὲ À. — [Vox ῥβιοσσόος etiam apud 
Nonnum semper in quarta ursi est; praeterea cfr βιοσσόον ἧπαρ 4, 362]. — 
12 ἡδὺ χόχων À, hôv χοχων aR, tum d&vye xaprÿ AaR, corr. apud 
Rutgersium ad calcem carminis. — [*yalxorédwv μόρφωσε συνωρίδα δίξυγα 
ταύρων 29, 208]. — 18 ἔγουσα R, tacite corr. Graefe. — [ "ἄρσενα μαῖαν 
ἔχουσα διχασπόλον υἱέα Malns 41, 171. — "ἀγέστρατον ἀγγελιώτην 18, 
36]. — 14 λεγῶια À. — [λεχώϊον αὔλακα 24, 826]. — 16 épuovén Aa, 
»quod fort. in dpuovéy mutandum erat.« Graefe. — [μαιάδε τέγνῃ 
3, 408]. — 17 λοιμοῦ R. — [" μογοστόχα νήματα μηροῦ 9, 10]. — 18 ἢ 
scripsi pro . — 19 éxradmy 4. — παρήορον G tacite. — [°rapyopos 
abyéve γαίτῃ 1, 818]. — 20 Ad ὀπισϑοπόροισε fortasse propter op litte- 

ras negligentius iunctas m. pr. in marg. adscripsit: οπισϑοπόροισι. — 
[ὀπισϑοπόρος 10, 408; 37, 256 ctc.]. — 21 γονέμη παλάμη À. — Vocem 
ὄμπνιον τὰ, pr. in À libri marginé repetivit. — recvee À. — [*ralduy 26, 
75 etc.]. — 22 ἐνιπλήσασα — | * ζωοτόχῳ 25, 639; baévwy ξζωοτόχοιο φυ- 

τηχόμον ablaxa γαίης 26, 191]. — 24 ἐς χέρας À, ἐς aRG. — [" μηχεδα- 
γνοὺς δὲ δράχοντας 32, 139. — "ἔλιξ ὅφις 40, 476]. — »ἐς χέρας dictum pro 

3° 
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25 σημαίνων, ὅτι l'aia φερέσταγυς οὖχ ἀπολήγει 
ἀνϑοχόμους τίχτουσα χαὶ ὠδίνουσα χορύμβους. 
χαὶ τροχαλοῖς μελέεσσι φορεύμενος δαχὸν ἑλίσσει 
φυγρὸς ὄφις, νεότητι παλίμπορος alèv ὁδεύων" 
ἀλλὰ πάλιν βραδύγουνος ἐσύρετο νωϑρὸς ὁδίτης, 

80 χαὶ Ψψαφαρὸν μετέπειτα, γέρων, ἀπεσείσατο γῆρας. 
[αἴα δ᾽ ἀμαλλοτόχεια συνήϑεα χαρπὸν ἀέξει, 
χαὶ πολιὸν γεγαῶτα παρέϑρισεν εἰς γένυν ἅρπης. 

Ἢ δὲ φερεξώων μελέων ὥὦϊξεν ὀγῆας, 
χαὶ διδύμους λοχίης διδυμητόχος ἔβλυσε χαρπούς, 

86 ἀρτιγόνους μεϑέπουσα, νεήλυδας οἷά τε παῖδας. 

τῶν ὃ μὲν ἀνϑερεῶνι περίπλοχος ἧδέϊ δεσμᾷ 
μητέρε γεῖρας ἔλιξε, συνήορος αὐχένι [αίης, 
τερπωλῇ φιλότητος" ἀειρομένου δὲ χαρήνου 
χαρπὸς ἀνηέξητο, χαὶ εἰς στόμα γεῖλος ἐρείσας 

40 παιδοχόμῳ πήχυνε φιλήματι μητρὸς ὀπωπήν. 
ὃς δὲ πολυῤῥαϑώμιγγος ὀπιπεύων γύσιν ὄμβρου, 
βατὴν γεῖρα τάνυσσε, περίσσυτον ἠέρι πέμπων, 

ἐν χέρᾳ ἦεν, quod propter correptionem displicuisse videtur. Ad χέρας 

cf. v. 21.« Graefe. — 206 pepéaräyus À. — οὐδ᾽ Aa, οὐδ᾽ R, — [φερέ- 
atayuc ἴχετο Anw 27, 388: praeterea cfr. 13, 192; 19, 84; 42, 330]. — 
26 [ἀνϑοχόμος 5, 27; 7,194]. — 27 ἑλίσσει À. — [“éAxdy ἑλίσσων 7, 231]. 
— 29 [‘vwdpès ὁδεύεις 8, 106; βαρύγουνος ὁδδεύεις 48, 761]. — 30 [ha- 
φαρὴ ... ἔρρεε yairr 4, 868. — "ἀπεσείσατο πεύχην 17, 58]. — 81 συνή- 
ϑέα À. — ἀέξει scripsi, ἀέξειν À ligatis εξ litteris, ἄξειν a, ἄεξεν RG 
contra metrum. — [γαῖα δὲ xapxorôxera 21, 26; ἀμαλλοτόχοιο δὲ γαίης 
22, 261]. — 38 Ἢ scripsi pro ἡ το] Ἡ. — φερεζῴων Aa. — 84 λοχείης 
Aa. — xaprol β' παῖδες À in marg. — [" διδυμητόχος 3, 388; * διδυμη- 
τόχον 48, 425]. — 35 In αὶ comma post νεήλυδας, non post μεϑέπουσα 
est, tacite corr. Graefe. — ["οἷά re 10, 186]. — 86 ὃ Graefe tacite 
pro 6. — [᾿περέπλοχον ἀνϑερεῶνι 25, 484; περίπλοχον ἡδέϊ δεσμῷ Ep. 

Anth. Pal. IX 362] — 87 ἔλιξε 4. — συνήορος Graefe tacite. — 
88 τερπωλὴ À. — xFort. ἀειρομένου δὲ χορύμβου voluit auctor.e 

Graefe. — 40 παιδοχόμω riyuve À. — ὁπώρην AaR, — ["παιδοχόμῳ 
πήχυνα.. ἀγοστῷ 8, 340; παιδοχόμῳ πήχυνεν 9, 95]. --- 41 [πολυῤῥα- 
ϑάμιγγος ὁπώρης 19, 12; "πολυῤῥαθάμηγε ... λύϑρῳ Ἵ, 174. — " χύσιν 
ὄμβρου 2, 504; "χύσις ὄμβρου 3, 202]. — 423 περίσσυτον À; πε- 
ῥρέῤῥυτον coni. Graefe in notis. 
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χαὶ παλάμην ἐδέηνε γυτὸς ῥόος ἐχ νεφελάων, 
δίψιον ἐχ νιφετοῖο διάβρογον ἄνϑος ἀέξων. 

45 Καὶ γϑονίου γυάλοιο ϑεμείλια véodey ἀεέρων, 
Ἄγγελος ἄλλος ἔην γαιηόχος, ἐγγὺς ὁδεύων, 
[αἴης χέντρον ἔγων δῴούμενον ἠέρι μέσσῳ 
συμφυέων ἀνέμων ταναῷ φυσήτορι ῥοίζῳ. 
αὐτὰρ ὄφις πτερόεντος ἐπ᾽ αὐχένος ὅρμον ἑλίσσει, 

50 αὐγένιον σπείρημα περίτρογον ἄἅμματι δήσας, 
σύμβολον ἀρχαίης ϑεοτευχγέος ἄξονος ἕδρης, 
ὅττι Φύσις τέχτηνε, χαὶ ἀστυφέλιχτος ᾿ἀνάγχη 

ἀμφιπαγῇ συνέδησεν ἀρηρότι νεύματι δεσμόν, 
εἰς ἕν ὁμοῦ σφίγξασα μετάρσιον αὐγένα χόσμου. 

55 Καὶ γϑονὸς εἶδον Apuvpay ὀπιπεύουσαν ἐέρσην, 

εἶδος δισσὸν ἔγουσαν" ἐγὼ δ᾽ ἐπιέλπομαι εἶναι 

ξὐρώπην ᾿Ἡσίην τε μεριζομένας ἐνὲ Tuëy. 
αἱ δὲ τελεσσιγόνοισιν ἐποπτεύουσιν ἀμάλλαις 
εἰς τόχον ὠχυγένεϑλον ὀφειλομένων λυχαβάντων, 

60 xai τραφεραῖς παλάμῃσιν ἐπισπεύδουσι χομίζειν 
δδρηλαῖς νιφάδεσσι ϑαλύσια, πάντροφον ὕδωρ. 

4b ἡονίου À. --- ϑεμήλια À. — [ὅτι γϑονίων ἀπὸ χόλπων ] 38]. — 
46 ἕην R, tacite corr. Graefe. — γαιήογος À. --- [γαιηόχον ὕδωρ 38, 

109; cfr. À 12]. — 48 ῥοιζῷ R. — [᾿φυσήτορας ἀσκούς 80, 70]. — 49 ἐλίσ- 
œec 4. — 50 περέτροχον À ex περιτροχόν. — ἄμματι À. — λύσας R. — 
»Fort, scribendum aëyevéw.« Graefe. — 61 αὔξονος Aa. — ἔδῥρης À. — 
[εἰς πόλιν ἀρχαίην 4 14; " Δάρδανος ἀρχαίης 8, 219]. — 02 réxryve À, 
tacite corr. GQraefe. — ὅϑ ἀμφιπαγὴς AaR. — ϑεσμῶν AaR. — [dlv- 
χτοπέδῃσι πετήλων ἀμφιπαγής 21, 57; πετήλοις ἀμφιπαγὴς πεπέδητο 21, 
128; ἀμφιπαγεῖς ὀνύχεσσιν .. ἄρχτοι 5, 862]. — D4 εἰσὲν À. — ὁμου À, 
tacite corr. Graefe. — ἄξονα χόσμου coni. Graefe in notis. — ὅδ᾽ »ὁπι- 

πεύουσαν, 8ὶ sanum, videtur esse circumspicientem, desideran- 
tem, cf. v. 123, ut fere ἀποβλέπειν. Sed cf. v. 58. Comparanti v. 608. 
probabile videtur ἐπισπένδουσαν éépanv.a Graefe, — 67 ἐνι 4. — 
08 ai AR, tacite corr. Graefe. — τελεσσιγόνοισεν R. »Deinde ἢ. v. 

vulgo legitur ἐπισπεύδουσιν et v. 60 ἐποπτεύουσι, verbis aperte confusis. 

Caeterum nisi scripsit τραφερ. χαλάμῃσιν, argutum est, quod siccis ma- 
nibus aquam in nubibus portant. Graefe. — [τελεσσιγόνοιο λοχείης 

T 

7, 160]. — 60 γραφεραῖς Aa. — ἐποπτεύουσι Aa Κι. — 61 ["νιφάδεσσι 
38, 398]. 
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τῶν ἣ μὲν πολύχαρπος ἐπισταχύουσα yopebet, 
χαὶ γϑόνιον χούφιζεν ὄφιν, ζωστῆρα δεραίης" 
ἢ δὲ ϑοῇ ῥαϑάμιγγε παλύνετο γεῖρα βαλοῦσα. 

65 Οὐδὲ Θάλασσα τέτυχτο διαυγέος ἄμμορος αἴγλης: 
ἀλλὰ χορυσσομένην Φαεϑοντίδα λαμπάδα λεύσσει, 
χαὶ βλητοῦ φαέεσσι χυρύσσετο χύχλα προσώπου. 

Ἢ δὲ φαληριόωσαν ἐρετμώσασα γαλήνην, 
χιονέης ἀνέτειλεν ἀπ’ ἀγλαΐης ‘Appodiry, 

70 ἀλευχοφανής, ἐρόεσσα" χαὶ ἰγϑυγόνων ἀπὸ χόλπων 
νώροπα πόντυν ἔϑηχε, γώριν στάζουσα ῥεέϑροις, 
χαὶ ξανϑὸν τριέλιχτον ἀχύμονα βότρυν ἐϑείρης 
ν͵χόμενον προέηχεν ἁλιχλύστων ὑπὲρ ὥμων 
ὑγρὸν ἐφαπλώσασα"' περισφίγγουσα δὲ λαιῆ 

75 μειλιχίης οἴηχα χυβερνητῆρα γαλήνης 
δάχτυλον ὀρϑὸν ἔϑηχεν ἐπὶ στόμα" χεχλιμένην δὲ 
δεξιτερὴν ἐπέτασσε, χαὶ εἰς Φαέϑοντα δοχεύει, 

ἄγγελον ἐγγὺς ἔγουσα φυλάχτορα, νηχτὸν ὁδίτην. 
Ἂν δὲ ῥόῳ βρυόεντι περισχαίρουσιν ὀπίσσω 

80 ἐγϑύες, δγρὰ γένεϑλα" χαὶ ἀμφέχλυστος ὁδεύων 

62 ἡ AR, tacite corr. Graefe. — »Alius fort. malit ἐπὶ σταχύεσσι χ.« 
Graefe; in idem ego incidi, ércorayüw apud Apoll. Rhod. 1, 972 de 
barba dictum est. — 63 γϑονίον R, tacite corr. Graefe. — χεραέης 4aR; 
»remotius esset xepdornv.« Graefe. — 64 ἡ AR, tacite corr. Graefe. 
— ["haddyuyye 9, 48. — "χεῖρα βαλοῦσα 21, 71]. — Ad v. 65 À in 
marg.: ϑαλάσσ xai τῶν σὺν αὐτῇ ut videtur. — 65 οὐδὲ À. — [ἄμμο- 
ρον αἴγλης 38, 52]. — 66 λεύσει 4. — 67 »Nisi in repetito verbo 
χορύσσεσθαιε, ut de Sole v. 66 ita de Ponto nunc usurpato, acumen captas- 
set, praestitisset γαράσσετο. Praeterea melior esset versus βλητοῦ gaé- 
εσσιι. Graefe; βλητοῦ φαέεσσι (βλητοῖο φάεσσι RG) recte probavit Lud- 

wich 1. 1. p. 132, et βλητοῖο φαέεσσι habet À. — [χύχλα προσώπου 1, 527; 
6, 170 etc.]. — 68 Ἢ pro tacite Graefe. — 69 [" ἐς ἀγλαΐην ’Appodi- 
την 38, 20; " ἀγλαΐην ᾿ἡφροδίτης 48, 230]. — 70 χερόεσσα 4α ἢ. — 
[xaè συὸς ἰχϑυγόνοιο 26, 275]. --- 71 στάζουσα προσώποις À. — 78 ὅπερ 
A. — 74 ἐφ᾽ ἁπλώσασα À, ἐφουπλώσασα α. --- περὲ oplyyouoa À, περι- 

σφίγγουσα R. --- 75 χυβερνήτειρα R. — 76 ἐπι À. --- χεχλιμένη 4α Κ. 
— 77 εἰς scripsi pro ἐς. — 78 νυχτὸς ὁδίτην R. — ["φυλάχτορα 6, 139; 

16, 268]. — 79 ὀπέσω G. — 80 ἰγϑύες À, cum ε in ες syllaba insolita 
forma exaratum esset. — ἀφίχλυστος ut vid. 4. — Ad hunc versum 
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Dâabxoç γλαυχὰ ῥέεϑρα ϑορὼν φοίνιξε ϑαλάσσης, 
γλῶσσαν ἐρευϑαλέην ἀπὸ γείλεος εἰς ἅλα φαίνων, 
χινυμένην ἔντοσθε" χαὶ οὐχ ἔχρυῴφεν ὀδόντας, 
πλωτὸν ὅδωρ πτερύγεσσι ϑαλασσοπύροισιν ἱμάσσων. 

85 χαὶ βραχὺς ἀντιχάρηνος ὁμόπλοος ἄλλος ἐτύγϑη, 
δφώσας στόμα λάβρον ἐπὶ ἠόνας. ἐχ δὲ χαρήνου 
πούλυπος αἱολόμητις ἀνόστεος εἰς ῥύον ἕρπων 
ποντοβαφὴς πλοχάμοισι πολυσγιδέεσσι γορεύει. 
χαὶ ϑόλον ὑγρὸν ἔγουσα μελάντερον ἔνδον ἀείρει 

90 σῃπίη ἑρπύζουσα" χαταχρύπτουσα δὲ βόσχει 
ἐνδόμυγον μέλαν ὅπλον, ὅϑεν ϑηρήτορας ἄγρης 
ῥηϊδίως ὑπάλυξεν, ὁμιχλήεντι βελέμνῳ 
χυανέην βάψασα μελαινομένην γύσιν ἅλμης, 
ἀγλὸν ἀποπτύουσα. χαὶ ὀξυέϑειρα ταϑεῖσα 

96 χαρὶς νηχγομένῃη φοινίσσετο, χαὶ δέμας ἕλχει 

ὄρϑιος αὐτογάραχτος ἀχύμονος ἐγγύϑεν ὄγϑης, 

χαὶ πρυγοὴν νύσσουσα χεράατι χῦμα γαράσσει. 
χαέ τις λευχυπάρῃος ἐρέσσεται ἀϑρόος ἰγϑύς, 
ἅλμην φυχιόεσσαν ἀλήμονε γαστέρι τέμνων, 

100 λάβραξ, .ἠέ τις ἄλλος, ἐὼν γλυχύς" ἐχ δὲ ϑαλάσσῃης 

γλαυχος habet 4 in marg. --- [" δισσὰ γένεϑλα 9, 816; " ξυνὰ γ. 18, 280 etc.] 

-- 81 [ἀφροτόχοι χενεῶνες ἐφοινέσσοντο ϑαλάσσης 45, 156]. — 82 ἀπο À. 
-- [ἐρευϑαλέος 12, 228; 88, 29 οἷο... -- 88 £yrooûe R, tacite corr. 

Graefe. — οὐχέχρυφεν À. — 84 [“πλωτὸν ὕδωρ 22, 4. — "ϑαλασσοπόρος 
20, 876; 21, 186]. -- 856 ["ὁμόπλοον 4, 284: "ὁμόπλοος 4, 247]. — 
86 λαβρὸν R, tacite corr. GQraefe. — ἐπηϊόνας À. -- [ἐπ᾽ yôvos οἱ ἐπ᾽ 
ἠόνε Nonnus saepe usurpavit, ἐπ᾽ ἠόνας nunquam]. — 87 εἰς scripsi 
pro ἐς. — [δεύτερος αἱἰολόμητις ἔρως 88, 90]. — 90 »σηπία ëpx. 
vulgo; Ιομΐοδπὶ formam restituit Spitzner de versu Heroico p. 160. Sed 
de ἰδία neque in σηπία épr. cogitandum: nam illud a non minus pro- 
ducitur quam », ut vel accentus monstrat. Verum Iovica forma per se 
introducenda erat.« Graefe. — xard χρύπτουσα À. — O1 ἐνδόμουχον 
R. — [ἐνδόμυχος 4, 176; 26, 542 etc.]. — 93 [χύσις ... ἅλμης 6, 125]. — 
94 ἀγλῦν À. — 96 À in marg.: xapiç. — O0 χαρὶς ἑλχομένη ἢ, — 
96 [aroydpaxros 5, 599. — δῴόϑεν ὄχϑης 10, 880 etc.]. — 97 νύσσουσα 

scripsi pro νύττουσα. — 98 λευχοπάρηος À, λευχπάρηος R. — ἰγϑῦς 
Α. --- 99 ἀλήμονα Aa, --- Αἃ v. 100 4 in marg.: λαβραᾷ, 
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ὦρτο ϑυελλήεσσα δὲ ἠέρος bd ῥιπή, 
χειμερίους νιφόεντας ἀναπτύξασα γιτῶνας. 
ἤδη γὰρ πυρόεσσα φιλόδροσος ἄνϑορε σάλπιγξ, 
ἰχμάδα πορϑμεύουσα, χαὶ εἰν ἁλὶ βόσχεται ὕδωρ, 

105 ἔμπαλιν αὐερύουσα ῥόον φυσήτορι πορϑμῷ, 
ἀτμὸν ἀνυφώσασα, χαὶ ἁρπαχτῆρι βελέμνῳ 
ἑλχομένην πύχνωσε γύσιν βητάρμονι πυρσῷ, 
χαὶ νεφέλην ἤειρε πεπηγότι γεύματι πολλῷ. 

Καὶ πολὸς ἠερόφοιτος ἐχώμασεν ὅδατι Χειμών, 
110 οἷα νέφος, πρὸς Ὄλυμπον, ἔγων ῥόον δῴόϑεν ὥμου, 

μορφῆς ἀνδρομέης προφέρων τύπον" ἐν δὲ ῥεέϑροις 
ἕν σχέλος εἰσέτι πάλλε βεβαμμένον" ἄλλο δὲ τείνων 
ὀμβροτόχον χούφιζε μετάρσιον, ἦχι φανέντες 
Ὄμβροι, παῖδες, ἔασι, περίπλοχον ἅμμα βαλόντες, 

115 ὑγρὸν δεσμὸν ἔγοντες ἐπίῤῥυτον" ὧν ἀπὸ γυίων 
φευδαλέος πολὺς ὄμβρος ἐπωλίσϑησεν ἀρούραις 
ἄβρογος αὐαλέῃσι, πολυσπερέεσσιν ἐέρσαις, 
ποιητῇ ῥαϑάμιγγε πολυγρονίου νιφετοῖο. 
ἀλλ᾽ ὃ μὲν ἱἹπταμένων πτερύγων ῥοίζημα τινάσσων, 

120 ἄσγετος δῳιχέλευϑος ἐς ἠέρα νήχετο Χειμών, 

ὥὦμοις ζῳογόνοις ἐγχύμονα χάλπιν ἀείρων. 
χαὶ νόον εὐσεβέῃσι φυτηχόμον ἀμφιελίσσων, 

101 ῥέπη a solus. — Ad v. 102 4 in marg.: σιφων ut vid. — 108 [" φιλό- 
δροσα νῶτα φυλάσσων 1, 357]. — 104 ixuada R, tacite corr. Graefe. — 
πορϑμεύουσα πορϑ 
προϑμευουσα Α, προϑμεύουσα a. ---ἰ elvali À. -- ὕδωρ À. — ἰ ἰχμάδα 

12, 106]. — 105 αὐερύουσα ex αὐὲρύουσα À, --- 106 ϑελέμνου À. — 

Versus 108 in margine scriptus est in À libro. — [᾿" πεπηγότα δάχτυλα 
γαίῃ 22, 804. — "χεύματι πιχρῷ 17, 802]. — 109 γχειμῶν 4. — [*xai 

. EE 

ζόφος ἠερόφοιτος 5, 492]. — 110 οἷα 4. — ὄλυμπον À. — 111 ρείϑροις 

4, ῥέιϑροις a. — [μορφὴ ἀνδρομέη 5, 316. 817]. — 112 de À — 114 ἄμμα 
A. — [ἔασι 11, 848; 38, 222]. — 115 ἀπο À. — 116 ἐπ’ ὠλίσϑησεν À. 

— 117 y in αδαλέῃ σι in ras, habet 4, — ξέρσαις R, tacite corr. Graefe. 
— [᾿αδαλέος 26, 104]. — 119 ὁ AR, tacite corr. Graefe, — πταμένων 
Α. — 120 γχειμῶν À. — [ἄπτερος ügexéleudos 47, 6681. — 121 ζῳογό- 

yots scripsi pro ζωογόνοις. — χαύπιν a solus. — 122 [ ̓φυτηχόμος 47, 66: 

“φυτηχόμον 7, 303; 26, 191]. 
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ἱχεσίην ᾿ἐλέαιρεν ἐπαυγμώωσαν ᾿Αρούρης" 
χαὶ παλάμην ἐτίταινε φέρων γϑονὶ νυμφίον ὅδωρ, 

126 πυχνὸν ἀχοντίζων αὐτόσσυτον ὄμβρον ᾿Ερώτων, 
χαὶ νεφέλης ἔπληοε μελανστέρνοιο χαλύπτρην. 
ἢ δὲ ῥόῳ σφριγόωντι διαῤῥήξασα γιτῶνας, 
γαστέρα χοιλαίνουσα βαρυνομένην προγοῇσιν 
ἡδυβόλου νιφετοῖο ῥοὰς χελάρυζε γανοῦσα. 

180 χαὶ γϑὼν τερπομένῃ νυμφεύετο" τιχτομένων δὲ 
Ὄμβρων δισσὰ χάρηνα παρὰ πτερὸν ὁῴφόϑεν ἔγνων 
ὀρνυμένου Χειμῶνος, ὅὁπερχύπτοντα doyeinc. 
χαὶ πτερόεις ὀγετηγὸς ἀνέβλυσεν ᾿4γγελιώτης 
χρουνηδὸν χατὰ μέτρον ἐπήτριμα γεύματα πέμπων, 

135 ὄφρα μὴ ὀμβρήσαντος ἀπείρονας ἠέρος δλχοὺς 
πίδαχες ἀστυφέλιχτον ἐπιχλίνωσιν ὀγῇα. 

Καὶ βροντῆς πῥηστῆρες ἐμυχήσαντο ϑορόντες, 
τρηγαλέην βαρύδουπον ὀϊστεύοντες ἱμάσϑλην, 
χαὶ νεφέων χλονέοντες ἀνεῤῥίπιζον ἐναύλους, 

140 ὅττι παχυνομένης νεφέλης ἔντοσϑεν ἀῇταίι 
ἐνδόμυγοι σχιρτῶντες ἀνωδίνουσιν ἀέλλας, 
ἄστατα φυσιόωντες" ἱμασσομένης δ᾽ ἔτι ῥιπῆς, 
πυχνὰ βιαζομένοιο τινασσομένου χενεῶνος, 
ῥηγνυμένων νεφέων xavayy βαρύφωνος ὁδεύει" 

145 βροντὴ δὲ βθρεμέϑουσα, παραΐσσουσα χελεύϑοις 

128 εσίν À. — ἐπ᾽ αὐχμῷουσαν À, ἐπαυχμῳουσαν a. --- ἀρού- 

ons 4, ἀρουρης a. — 124 νύμφιον À cum corruptelae signo et a; 
νυμφίος R. — [| vuupñcoy ὕδωρ 18, 458; 40, 866]. — 125 [ϑερμὸν ἀχοντέ- 

ξων αὐτόσσυτον ἀφρὸν ἐρώτων 5, 618; 13, 179]. — 127 ÿ pro ἡ tacite 
Graefe. — Pro χιτῶνας fortasse γιτῶνα scribendum est, cfr. * διαῤῥήξασα 
χιτῶνα 2, 637; 9, 254 — 128 rpoyoÿat À. — 130 τερπνομένη R. — 

181 ["παρὰ πτερόν 39, 860]. — 182 ὁπερχύπτουσα ἢ. — doyeins À, doyeins 
Aa. — 188 ἀνέβλυεν (non ἀνέβλυσεν) apud Nonnum saepe in eadem hac 
versus sede legitur. — 184 xara À. — ["χεύματα τέμνων 28, 8]. — 

135 ἀπείρονυς Aa. — Ad ν. 187 4 in marg.: βροντῆς χαιὶ ἀαστραπης. — 
188 ἐμάσϑλην À. — 140 νεφέλην KR. — ἀήται À. — 141 ἀνοιδαίνουσιν 
AakR. — 142 ἱμασσομένης À. — »Fort. ἐπὲ vel ὑπὸ ῥιπῆς« Graefe. 
— 144 ἀείδει pro ὁδεύει coni. Graefe in notis 
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ϑραυομένων νεφέων ἀνεμοϑρόος εἰς τόχον ἕρπει, | 
χαὶ στεροπὴν τίχτουσα ϑοὴν ἀχίγητον ἐλαύνει, 
φαινυμένην χρύπτουσα, γώραγμά τε πυχνὰ τινάσσει. 
ἀλλὰ φάος πρώτιστον ἀπ᾽ αἰϑέρος ἀνδράσι πέμπει 

150 μαρμαρυγὴ λαμπτῆρας διστεύουσα προσώποις, 
χαὶ χαναγὴ μετόπισϑεν ἀχούεται, υὕνεχα μᾶλλον 
ὀφϑαλμοὶ προϑέοντες ἀρείονές εἶσιν ἀχουῆς, 

χαὶ βλεφάρων ἀχτῖνες ἐς αἰϑέρα χαὶ πόλον ἄστρων 

ῥηϊδίως ὁρόωσι, χαὶ εἰς μήχιστα χελεύϑων 

146 Ad τριβο μένων (sic) À in margine: ϑραυομένων (ita etiam a), 
quod dubitanter recepi, vel contra Nonni Dion. 2, 485—487 : ἀμφὶ δὲ χαπνῷ 
Τριβομένων xavaynôà πυριτρεφέων νεφελάων OÀfonéyn πεφόρητο δυσέχ- 
βατος ἐνδόμυχος φλόξ; cfr. 2, 496—497: οὕτω ϑλιβομένῃσιν ἀνάπτεται 

οὐρανίη φλὸξ Avi χαὶ νεφέλῃσιν. — εἰστόχεν A, εἰς τοχὲν a. — 147 ἀχέ- 
χῆτον pro ἀχένητον Hermann scripsit apud Graefium. — [ἀχέχητος 6, 368]. 
— 148 yapdyuata omissa τε vocula Aa; ad vocem yapdyuara À in 
marg.: λείπει. — 149 uidépos ex αἴϑερος À. — 160 [uapuapuyÿy ῥοδό- 
εσσαν ὀϊστεύουσι παρειαέ 18, 358; χαὶ μερόπων σπινϑῆρας ἐπαστρά- 

πτουσα προσώπῳ Aüyrs 18, 74]. — 160, 161 in codd. οἱ edd. sic legun- 
tur: xai χαναγὴν μετόπισϑεν᾽ ἀρείονές εἶσιν ἀχουῇῆς Ὀφϑαλμοὲ προϑέυν- 
τες, ἀχούεται οὕνεχα μᾶλλον" nisi quod χαναχή Α4α Κ; ἀρείονες εἰσὶν À; 

ἧς etat 
dxouÿs ex ἀχούεις À, ἀχουεῖς a; dxobety oÙvexa et in marg. axovai τε 

ξταί 

A, ἀχουει. νουνεχα et in marg. ἀχουαιτε a, ἀχουὴν R commate ante 
ovexa, non ante ἀχούεται posito. Praeterea ad utrumque versum in 4 
libri margine corruptelae nota adscripta est. Graefe hanc notam addi- 
dit: »Quia fulmen prius conspicitur, quam tonitru auditur, dicit, oculos 
auribus celeriores esse, cum rursus fortius audiri soleat.« Improbavit 
banc interpretationem Koechly (»Beitrâge zur Kritik und Erklärung des 
Tryphiodor« in Seebodii »Archiv für Philologie und Paedagogika 1837. 
p. 358) his verbis: »zuerst kann μᾶλλον an sich niemals heissen: “stär- 
ker’, sodann diess auch zugegeben, kann der Umstand, dass man stürker 
hôrt, nicht als Ursache der Erscheinung angegeben werden, dass das 
Hôren des Donners erst auf das Sehen des Blitzes folgt. Endlich han- 

delt es sich in dieser ganzen Stelle nicht davon, ob man stärker hôrt 
oder sieht, sondern davon, ob das Sehen oder das Hôren schneller 
geschieht.« Restituta codicis lectione χαναχή et transpositis hemistichiis 
locum sanavit Koechly. — 168 ἐσαιϑέρα À. — ["χαὶ βλεφάρων ἀχτῖνες 
85, 172; "βλεφάρων ἀχτῖνα 8, 341. — "πόλον ἄστρων 6, 317 etc.]. — 
154 xai ἐς À. 
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155 ἐξαπίνης ϑρώσχουσι, καὶ ἔφϑασεν οὖας ὁπωπή, 
ὅττι πολυπλάγχτων ἑλίχων τετορημένος δλχὸς 
νωϑρὰ μόγις σπαίρουσαν ἐδέξατο χέντορα φωνήν, 
χαὶ χτύπος ὀφιτέλεστος ἐπὶ γρόνον ἦλϑεν ἰωῆς, 

πλησσομένου πρώτιστον ἀτέρμονος ἠέρος ἠχῇ. 
160 ἣ δ᾽ ἔτε φυσιόωσα χορύσσετο μαινάδι λαιμῷ 

βροντὴ βαρβαρόφωνος, ἐπιβρομέουσα ϑυέλλαις, 
δοῦπον ἐρευγομένῃ χαναγηδέος ἀνϑερεῶνος. 
xat παλάμας ἔστρεφεν ὀπίστερος ᾿4γγελιώτης, 
δλχὴν ἠνεμόφωνον ἐπισπεύδουσαν ἐρύχων, 

165 ὀρνυμένην νεφέεσσιν ἐλαυνομένυισι φυλάσσων. 
χαὶ στεροπὴ πέμπουσα σέλας φοινίσσετο πᾶσα, 
λαμπάδα παιφάσσουσα νευπτυέητον ὁπωπαῖς, 
φέγγος ἀχοντίζουσα" χαὶ ᾿Ἄγγελος ἄλλος ὀρούσας 
ἐσσυμένην ἐδίδαξε σαύφρονα μέτρα χελεύϑων. 

170 "Aldo δὲ ϑώμβος ὄπωπα, xai ὥμοσε Φοῖβος ἀείδειν, 

γειρὶ φέρων προχέλευϑωον ἀληϑέα μοῦσαν Ὁμήρου" 
εἰς μέσον εἶδος ἔγουσα παλίντονον ἵσταται “lou, 

χαὶ πλοχάμους ἐπέτασσε, ῥόυυ σημώντωρας ὄμβρων, 
ὦμοις πλογμὸν ἄδεσμον ἐπιστορέσασα χαρήνου. 

156 οὔας À. --- [μιῇ τετορημένον ὁρμῇ T 96]. --- 167 μόλις Aa. — 
[οὔασι ϑελγομένοισι δεδεγμένος ἡἠϑάδα φωνήν Γ᾽ 146]. --- 168 λϑεν Α. 
— 169 πλησσομένου scripsi pro πληττομένου. --- y Aa. --- 160 ἡδέτι 
A. — ‘HR, tacite corr. Graefe. — ["λαιμῷ 1, 237; 2, 46 etc.]. — 161 
ἐπιχομέουσα Aa. — ["βαρβαρόφωνος 17, 377; 28, 122]. — 162 χαναχή- 

deos I. — 104 ὀλχῶν A cum corruptelae signo in margine, δλχῶν a. — 

ἠνεμφῶνον a. — Schwabe (De Musaeo Nonni imitatore liber p. 48) et 

apud Gazaeum et apud Musaeum v. 193 ἠνεμόφοιτος pro ἡνεμόφωνος 
scribi iussit, sed hi loci invicem se tuentur. — 166 [σέλας πέμποντα 16, 
18; σέλας πέμπουσα 34, 77]. — 169 [“"σαόφρονα 45, 69]. — 170 »Novum, 
quod vidit, miraculum Iris est, arcus coelestis, ad quem describendum 
Phoebum ait ipsum Homericum carmen promisisse. Proxime igitur inter 

se cohaerent: ϑάμβος ὅπωπα᾽ ἐς μέσον — ἵσταται Ἶρις, v. 172.« Graefe. 
— Pro ὥμοσε malim ὥπασε. — [*xpoxéleudor 37, 276; προχέλευϑος 
5, 688; 42, 48]. — 172 εἰς scripsi pro ἐς. — ἴσταται À. — ἤρις hic et 
infra À, tacite corr. Graefe. — 174 rlo//yudvy À. — ἐπὶ στορέσασα À, 
— { "ἐπιστορέσασα 7, 188). 
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175 χαὶ βλεφάροις σφρήγιζε ϑεήτορα δίσχον ὀπωπῆς " 
γερσὶ δὲ μηχύνασα ῥοδόγροον ἄντυγα μίτρης, 

. ξανϑῷ λευχὰ χέρασσε μέλαν φοίνιχι βαλοῦσα, 
χαὶ χεφαλὴν paidpuvey" ἀπ᾽ ‘Heliou δὲ βολάων 

ἑλχομένην χύρτωσε, χαὶ εἰς ῥόον ἤγαγε πόντου. 
180 ἀλλὰ γονὴ χύχλοιο ῥοδώπιδος, ἔνϑεν ἐτύγϑη, 

χαὶ πέλεν, ἐχ Φαέϑοντος" ἐπεὶ πυρόεις ‘l'repiwv 

εἰς νέφος ὑγρὸν ἔβαψεν ἐρευϑομένης σέλας αἴγλης, 
χαὶ νεφέλην μόρφωσεν᾽" ὀπιπευτῆρι δὲ χύχλῳ 
ἀνδρομέῃ τρογάουσα δὲ ἠέρος ὄμματος ἀκχτὶς 

185 ᾿Μέλιον βλεφάροισιν ἴδε, ζωστῇρα χατόπτρου" 
χαὶ νέφος, οἷα χάτοπτρον, Éyee φάος. εἰ δὲ φαείνων 
ἄχρον ἀπ᾽ ἀντολίης ἐλάσῃ φλογερώνυχας ἵππους 

εἰς δύσιν, Ἶρις ἔγουσα φαεένεται ἥμισυ χύχλου" 

ἀλλ᾽ ὅσον ἅρμα φέρων δῴούμενος εἰς πόλον ἕρπει, 
190 τοσσάτιυον μείωσε παλίλλυτα νήματα μίτρης" 

χαὶ σφεδανὴν ἀχτῖνα μεσημβρίζουσαν ἀέξων, 
πασσυδίῃ μινύϑουσαν ὅλην ἀπέχερσε χαλύφας, 
οὐδὲ γαρασσομένης ποτὲ φαίνετο χύχλος ἀλήτης" 
ὡς δὲ ταλαντεύει μέσον ἥματος ἔμπυρα φαίνων, 

195 ἕλχων ϑερμὰ λέπαδνα χαὶ αἰϑαλόεσσαν ἱμώσϑλην, 

176 ἐφρήγιζε Aa. — ["ϑηήτορα χύχλον ὁπωπῆς 22, 57]. --- 176 de 
À. — [χεῖρα ῥοδόχροον, ἄλλοτε μέτρῃ 1, 529; "ῥοδόχροον αὐχένα νύμφης 
7, 829]. — 178 »Fort. νεφέλην φαίδρ. voluit, cf. 188. 186. Sic ἑλχομέ- 
νὴν dr” Ἤελ β. v. 179 aptissime ad νεφέλην pertineret; sed si χεφαλήν 

retinendum, participium ad μέτρην v. 176 referendum videtur: quod 
propter reliqua parum aptum.« Graefe. — 179 xai ἐς Aa. — 180 γυνή 
ÆR, cum o littera in À negligentius exarata esset. — 181 xai πόλον 
AaR, — Ἱπερίων R, tacite corr. Graefe. — 182 εἰς scripsi pro ἐς. — 
ὑγρὸν À. — 185 In À (etiam in A?) comma post βλεφάροισιν est. — 

ἐδὲ A, ἰδὲ R(a?). — 186 Accentus δὲ voculae erasus est in À. — 
187 drdyrolëigs À. — ἐλάση 4. — 188 et 189 εἰς scripsi pro ἐς. — 
189 ἀλλῦὅσον À. — ὑψούμενος 4. — 190 [παλέλλυτα νήματα μοῖραι 

12, 189]. - 192 »πανσυδίῃ necessario scribendum esse contendit Gerh. 
Lectt. Apollon. p. 948. Vulgo accusativus [πασσυδίην] est.« Graefe. 
— [᾿πασσυδέῃ 84, 255]. — 108 oùde À cum asterisco in marg. — ποτε 
R. — 106 ἱμάσϑλην À — [τεύχων ϑερμὰ λέπαδνα χαὶ Eurupoy iato- 
βοῆα 29, 204; ϑήχατο ϑερμὰ Aéraôva xai ἀστερόεσσαν ἱμάσϑλην 12, 10]. 
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ὁππόσον ἱππεύων δύσιν ἔργεται ἡνιογεύων, 
τυτϑὸν ὅσον χατὰ βαιὸν ἀέξεται ἐγγύϑεν Edpou, 
δλχὸν ἀνυφώσασα πολύγροον εἰς νέφος ‘lou. 
χαὶ δυτιχὸν παρὰ τέρμα φέρων ζείδωρον ἀπήνην, 

200 νύσσαν ὁμιγλήεσσαν ἰδὼν Ζεφυρηΐδος αὔρης, 
ζώνην ‘Avrodin ϑρεπτήρια μητρὶ χομίέζει, 
ἡμιφανῇ πολύμορφον ἄγων μιξόγροα χύχλον. 

Καὶ πρόμος ᾿Πελίοιο, προάγγελος αἴϑοπος ᾿Ηοῦς, 
ἀστερόεις ἀνέτειλεν “ξωσφόρος, ἡδὺ φαείνων, 

205 λαμπάδα λαμπομένην “ἵπερίονε γειρὶ χομίζων, 
ἐγγὺς ἔγων βαϑὺν ὄρϑρον" ἀνεγλαίνωσε δὲ γυῖα, 
ἀστέρα λευχὸν ὑπερϑεν ἔγων λάμποντα χαρήνῳ. 

Ἔστι δέ τις σοφὸς ὄρνις ἀπειρεσίων ἀπὸ χύχλων, 

Φοίνιξ γιλιέτηρος, ἀεὶ περίμετρος δδεύων, 

210 ‘Hellou ταγὸς ὄρνις ἐἕπτερος, ᾧ πολὺς αἱὼν 

ἥβης μέτρον ὅπασσε πολύγρονην" αὐτὰρ ὃ γαέρων 
γηραλέην βαρύγουνον ἀνῃώρησεν ἀνάγχην. 
χαὶ γυρὸν ἐξ ἐτέων δολιχοδρόμον ἡνιογεύσας, 

196 ἡνιοχέύειν 4, ἡνιοχευειν a, ἡνιοχεύειν (810) R. --- 107 εὔρου Α. 
— 198 εἰς scripsi pro ἐς. --- ἔρις 4. -- [" ἀσπίδα δαιδάλλουσα πολύ- 

χροον 25, 887]. — 199 παρα À. — φαίρων et in marg. φέρων À, φαιρων 

etiam a — ἀπηνὴν À. -- 200 ζεφυρήϊδος ex ζεφυρηΐδος À. — αδρης 
A. — [Ζεφυρηΐδι σύνϑροος abpy 26, 203]. — 201 ἀντολίη AaR, — μη- 
τρι 4. — 2098 [δροσεροῖυ rpodyyelos ἅρματος Ἠοῦς Ὄρϑρος 871, 87]. 
-- 206 Υπερίονε R, tacite corr. Graefe. — 206 [" ἀνεγλαίνωσε 20, 14; 

40, 578]. — Ad v. 208 sqq. cfr. 40, 394—398: Λαὶ ξύλα χηώεντα φέρων 
γαμφώνυχε ταρσῷ Χιλιετὴς σοφὸς ὄρνις ἐπ᾽ εὐόδμῳ σέο βωμῷ Φοίνιξ, 
τέρμα βϑίοιο φέρων αὐτόσπορον ἀρχήν, Τίχτεται ἰσοτύποιο γρόνου παλι- 
νάγρετος εἰχών, Λύσας δ᾽ ἐν πυρὶ γῆρας ἀμείβεται ἐχ πυρὸς ἥβην. --- 
209 φοῖνιξ AakR hic et in sequentibus. — Ad v. 210 in À libri margine 
lineola adscripta est. — 211 ἡβης À. — ὥπασσε et in marg. ὅπασσε 4. 
— αὐτὰ G errore quem correxit etiam Scheindler in Quaestionum Non:- 
nianarum particula altera (Zeitschrift für üsterr. Gymn. 1878 p. 897—907). 
— 6 R, tacite corr. Graefe. — [αὐτὰρ ὃ ϑυμὸν ἕτερπεν 40, 419], — 
218 ἀνηώρησεν R, tacite corr. Graefe. — [γηροχόμῳ βαρύγουνος ἐρεί- 
δεται ἠἡϑάδι βάχτρῳ 7, 44]. — 218 »χαὶ χόρον ἐξ èr. vulgo; sed pote- 

“ rat loannes etiam πόρον, aut yp6voy, imo δρόμον scribere, cf. vv. 254. 
327.« Graefe, — ἔξέτεων À, in quo non ita raro uni litterae duo spi- 
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γαστέρα malëny εὐώδεσι ϑήχατο ποίαις, 
215 ἄνϑεος εὐόδμου βοτανηφάγος" ἀντολιχοῦ δὲ 

χινυμένων πτερύγων ἀντώπιος ἄνϑορε δίσχου, 
χαὶ φλογὸς ἁρπάζειν δεδαημένος ἔμπυρον δρμήν, 
εἰς μόρον αὐτὸς ἑχὼν αὐτάγρετος ἔδραμε Φοίνιξ, ἡ 
τεφρώσας πυρὶ γυῖα, χαὶ YOËt χέχλιτο πότμῳ. 

220 χαὶ νοερὴς πάλιν ὄρνις ἐδέξατο νόστιμον ἥβην, 

αὐτοφαὴς νεότητι μαραινομένης ἀπὸ τέφρης. 
᾿Πελίου τόδε σῆμα περίδρομον, ὅττε μογήσας 
ἦν γρόνος αὐτογένεϑλος ἀποιχγομένων λυχαβάντων, 

χαὶ πολιὴν μετάμειψεν ἑξὸς παλινάγρετος αἰών, 
225 αὐτογόνῳ λογίῃ μορφούμενος" ἀλλοφανὴς δὲ 

τίχτεται ἐχ Φαέϑοντος͵ ὁμόγρονος αἰὲν ὁδεύων. 
Καὶ δύο ϑάμβος ἔχουσι φιλέμποροι οἷα γυναῖχες 

πουλυφόρου Δήμητρος ἀπήμονες ἀνδράσι χοῦραι, 
χαὶ φρένα ποιμαίνουσιν" ὃ δὲ ϑρασύβουλος ἐχεῖνος 

230 τολμηροῖς χαλάμοισιν ἀξαρβήτοισι γαράξας, 
ὐφορίας ἐχάλεσσε, βαλὼν σημήϊα μορφῆς, 
ὧν σέβας ἀγλαόμορφον ἐμαντεύοντο χιτῶνες. 
ἢ μὲν γεῖρας ἔγουσα παρ᾽ οὔασι μάρτυρι πομπῇ, 

ritus signa, alterum curvatum, alterum angulatum, superimposita esse 
ad hunc locum adnotavi. — δολιχόδρομον R. — 9314 εὐώδεα AaR, — 
215 ["véxrapos εὐόδμοιο 42, 368. — dvrodxoio . . Ebpou 18, 327; àvro- 
Aexoio . . . Qxeavoio 40, 386]. — 216 [χενυμένων βλεφάρων ἀντώπια veb- 
ματα πέμπων 42, 232]. — 217 δεδοχημένος AaR. — 218 ἐς 4. — ἐχὼν 

A. — 219 γῦα Aa. — In voce πότμῳ o ex a factum est et τ in ras. in À. 
— 220 »ἐδέξατο τὸν στίβον ἤβης ed. quod 6 Ood. emendatum. Vul- 
gata orta est ex male repetita syllaba ro, et similitudine litt. u et β.« 
Graefe. — ["ἐδέξατο 33, 290]. — 2238 ἣν 4. — [φύσις αὐτογένεϑλος 
41, 52; ϑεὸς αὐτογένεϑλος 4 109]. — 224 xa À. — μετάμειφεν, ἕως 
R. — ἔος Aa. — »Maluissem fere πολιὴν — ξὴν πε Graefe. — [" οὗ 
χροιὴν μετάμειψεν 35, 194]. — 224 [μορφούμενος αἰών 40, 874]. — 225 
λοχέη 4. — [ἀλλοφανής 1, 102; 8, 130 etc]. — 226 ὁμόχροος R. — 
[᾿ὁμόχρονος 10, 249; 19, 206; 26, 264]. — 227 Voci φιλέμποροι in À 
corruptelae signum appictum est. — ["φιλέμπορος 9, 88; B 76]. — 
228 ἀπήμονος Δα ἢ. — χούραι À. — 229 ὁδὲ À, ὁδὲ R, tacite corr. 
Graefe. — 231 ἐχάλεσσεν À, ἐχάλεσσεν a. — 282 [ἀγλαόμορφον . . 

Κόσμον ® 143]. — 388 ἡ AR, tacite corr. Graefe. — rapéat À, "πα- 
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λοξὰ παραχλίνασα χάρη μελανόχροϊ πέπλῳ, 
286 ϑαριβαλέῃ χραδίῃ νοερὸν φάος εἶδεν Ὀλύμπου" 

ÿ δ᾽ ἑτέρῃ φαέεσσι διάχττορον ὄμμα τανύσσει, 
φάρεϊ φοινίξασα διαυγέα χύχλα προσώπου, 
δεξιτερῆς ὅρπηχας ἐφαπλώσασα ταϑέντας. 

Alâà ϑοῇ μάστιγι φιλήμερος Ὄρϑρος ἀνέστη, 
240 ἐννύχιον γλυχὺν ὅπνον ἀχοντίξων ἀπὸ λέχτρων. 

Καὶ πυρὸς ἀχρήτοιο τιϑηνήτειρα ϑοροῦσα, 
᾿Αντολίη φωστῆρος ἑχηβολίην ἀναφαίνει, 
λαμπάδα χουφίζουσα, χαὶ εἵματα φαιδρὰ βαλοῦσα 
λευχογίτων ἤϊξεν ἐπὶ δρόμον ᾿Πριγενείης. 

245 Νὺξ δὲ μελαγχρήδεμινος ἀφεγγέα χῶνον ὁμίχλης 
εἶλχε χαταπτώσσουσα, χαὶ εἰς γϑόνα νειόϑε δύνει. 

εἰς ζόφον, ἀχλυόεντας ἀνειρύσασα γιτῶνας" 

xat φρενὶ δειδιόωσα, φυλασσομένῃ φάος ᾿Ποῦς, 
τυπτομένη σπινϑῆρε διώχεται" ἄρτι δὲ λαιῆς 

250 πῆχυν ἐφαπλώσασα χαὶ x παλάμης πάλιν ἄλλης 
δάχτυλον ὀρϑώσασα γυτὴν ἀχτῖνα δοχεύει, 
ὄφρα φαεινομένης ἀντίσχιος. ἔσσεται αἴγλης. 

Καὶ δρόμον ἀστερόεντα δυωδεχάμοιρον ὁδεύων, 
ἀτραπὸν ἀλλοπρόσαλλον ἄναξ πυρὸς ἡνιοχεύων͵ 

ptet R. »Proximum est quod dedi; etsi neque παρ᾽ ὄμμασι nimis remo- 
tum. Fortasse circa hunc versum plura exciderunt; certe nunc plura 
dubitationem de integritate loci movent.« Graefe. — [μάρτυρι σιγῇ 
4 161]. — 284 μελανόχροα πέπλοις Aak. — [μελανόχροος (nom. sing.) 
15, 84; 16, 121; 26, 800; 29, 67]. — 230 ϑαμβαλέη ἐνι xpadë 4, sed 

ἢ ante éve postea tantum a prima manu additum videtur; ϑαμιβαλέη 
ἐνὲ xpad. a. — ["ϑαμβαλέη 9, 180]. — 296 τάνυσσεν male G. — 
237 διαυγέϊξ in notis coniecit Graefe. — 238 ὅρπηχας Aa. — ἐφ᾽ érlw- 
σασα À. — τεϑέντας Aa. — 240 ἀπὸ À. — ["ἐννυχίην 2, 188. — "ἀπὸ 
λέχτρων 13, 314]. — 241 ["ϑοροῦσα À 108]. — 242 ἐχηβολῶγν À. — 
ἱμαρμαρυγὴν ἀνέφαινον 40, 866]. — 248 »βαλοῦσα dictum pro περιβα- 
λοῦσα.« Graefe. — 244 Ἠρεγενείης G errore. — 240 ὀμέγλης 4α, — 
[μελαγχρήδεμνος ὁμέχλῃ Z 67. — "χῶνος ὁμίγλης 7, 810; 33, 287]. — 
246 εἴλχε χατὰ πτώσσουσα À. — εἰς scripsi pro ἐς — 247 ἐς À. — 
[xai ξόφον ἀγλυόεντα 81, 68]. — 260 ἐφ᾽’ ἀπλώσασα À, — 262 [dvoué- 
νῆς ζόφον ὁγρὸν ἄγων ἀντίσχιον ἡοῦς 7, 311]. — Ad v. 258 À in mar- 
gine inferiore: τῶν ὃ τροπων των εγγὺς τυῦ χυσμου. — 804 |" εἰς πύϑον 
ἀλλοπρόσαλλον 7, 118]. 
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255 ἠερίην μετάμειῴε φύσιν, λυχάβαντα χεράσσας, 
χαὶ τροπιχὴν ἐχάλεσσεν ἀμειβομένης πάλιν “Ὥρης, 
AnËdy ξῳδιαχὸν μετανεύμενος οἶχον ἀπ᾽ οἴχου, 
ἀλλοίην πισύρων τελέσας στροφάλιγγα χελεύϑων. 

Καὶ νόυν ἰϑύσσων, μεμεϑυσμένος ἔμφρονε τέχνῃ, 
260 ζῳοτύπος μόρφωσεν ἀμήτορας εἰν ἑνὲ γώρῳ 

τέσσαρας ᾿Πελίοιο ῥοδώπιδας ἐγγύϑε χούρας. 
a δὲ παρεδριόωσι, xai ὄργαμον ἄλλον ἰδοῦσαι 
φαιδρὸν ὀπιπεύουσε νοήμονα γεέτονα χόσμου, 
χαὶ γαροπὴν σύμπασαν ἐπιχλίνουσιν ὁπωπῆήν, 

206 ἁρμονίης χόσμοιο ϑεήτορες" ἀτρεχέως γὰρ 
οὐρανὸς ἔπλετο χόσμος ἀειχίνητος ὁδεύων, - 

πυχνὸν ἀναγχαίης νωμήτορα χύχλον ἑλίσσων, 
χαὶ ζυγὸν ἁρμονέης ἀμετάτροπον ἀμιφιπολεύων, 
ἐνδοπαγῇ σύμπαντα λαχὼν ἔντοσϑεν deipet, 

270 χυχλώσας ἑλίχεσσιν ὅλην φύσιν " ἔξογα δ᾽ ἄλλων 
ἀμφιϑαλῇ γχαρίεσσαν ἰσήμερον ὄμμασιν ἔγνων 

εἰαρινὴν δροσόεσσαν, ὀφειλομένην Agpodity, 
ἢ Χαρίτων γλυχύμορφον ἐρωτοτόχων ἀπὸ χήπων 
δρεφαμένη λειμῶνα γελιδονίου ῥοδεῶνος; 

275 χάλλος ξὸν φαίδρυνε ῥόδων εὐώδεϊ γαίτῃ, 

256 »τροπιχὴν intellige Ὥρηνε Graefe. -- 267 ζωδιαχὸν edd. 
de a tacet Graefe. — μετανευμενος À. — ["μετανεύμενος ἄλλον ἐπ᾿ 

ἄλλῳ 36, 161]. — 259 ϑύσσων À. — 260 ζῳοτύπος scripsi pro ζωοτύ- 
πος. — ἀμητορας εἶνενὶ À. — [" ζωοτύπον 5, 527]. — 261 δοδώπιδος 
R. — [ῥοδώπιδος elvexa χούρης 33, 19]. — 262 αἱ 4, ‘de R, tacite corr. 
Graefe. — παρ᾽ ἐδριόωσι 4. — »Malit fortasse aliquis ὄρχαμον ἁγνὸν 
ἰδ. de Sole; sed videtur summum mundi gubernatorem intelligere.« 

Graefe. — 263 ὀὁπιπεύουσι γείτονα χόσμου νοήμονα ante corr. 4; a et 
8 litteris suprascriptis ordinem restituit prima manus, quae praeterea 

in margine νοήμονα γείτονα χόσμου repetivit. — 264 ëxi χλίνουσιν À. 
— Ad v. 266 corruptelae signum in marg. 4. — 267 ἑλίσσων À. — 

268 ἀλφιπολεύων Α. — 269 ξύμπαντα AaR. — Ad v. 271 margo in 4: 
a 

eapos. — agpodiry, cum a male scriptum esset À. — »Ad adiectiva duge- 
ϑαλῇ yap. io. ciap. δροσ. supplendum ἕλιχα e v. praeced.a Graefe. — 
2738 [Χαρίτων 10, 197. — ἐρωτοτόχος 4, 129; 10, 324 etc.]. — 274 Àer- 
μῶνα ex χειμῶνα À, γειμῶνα a. 
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χαὶ πλοχάμους ἔστεφε, χαὶ αὐγένα λευχὸν ἐόντα 

ὅρμος ἕλιξ φοίνιξε, πεπαρμένος αἴϑοπι χόσμῳ. 
Καὶ φρενὶ χωμάξζουσα φιλεύδιος Εΐαρος ρη, 

χόλπον ἀνευρόνουσα φιλοξεφύροισι πετήλοις, 
280 ἡδὺν χῶμον ἄειδε γαριζομένη Kudeoetr. 

χαὶ γροῖ χάλλος ἔμιξεν- ἀπ᾿ ἀργυρέου δὲ μετάλλου 
δίσχον γειρὶ φέρει χαλύχων πλήσασα Ἀυϑήρης. 

Καὶ βλοσυρὸν ζυγῆς Φϑινοοπωρίδωος ἔδραχον ὄμμα, 

ἦτε διχαζομένην ἰσοελχέα μοῖραν ἑλοῦσα, 
285 νύχτα ταλαντεύουσα χαὶ ἀργυφέης δρόμον ᾿Ποῦς, 

εἰς ζυγὸν ἐρχυμένῃη vuymv μήχυνεν ὁμέγλην. 
χαὶ φάος ἀμβλύνασα φιλέσπερος ἔπλετο μούνῃ, 

νυχτὸς ὀνειροτόχου σφαλερῷ χαίρουσα λεπάδνῳ,. 

χαὶ φϑονερῇ, μάστιγι πολύσχιος ἡγέτις ὄρφνης 
290 ἠέλιον μείωσε, χαὶ ὥλεσε δενδράδα γαέτην, 

xhouoy ἀποῤῥίπτουσα γαμαιφϑιμένοιο πετήλου, 
xat ψεδνὴν ἐτέλεσσε λιπότριγα φυλλάδα λύόγμην 
φυλλογόῳ πρηστῆρε" χαὶ ἀνδρομέην ἐπὶ φύτλην 
νουσαλέης χαχότητος ἐπεῤῥίπιζεν ἀήτας, 

277 φοίνξε R, tacite corr. Graefe. — »Malis πεπασμένος, ut Paul 
Si. II 213. aut πεπασμένον, i. 6. αὐχένα, imo: φοένεξεν, éepuévos αἴδ. x. 
agitur enim de serto rosarum; sed vulgatum potuit fortasse argute dici 

propter spinas rosarume Graefe. — 278 παρος À, πάρος α. -- 270 
[᾿φιλοζεφύρου δὲ χαρήνου 11, 496; “φιλοξεφύρου ποταμοῖο 24, 104]. — 
280 χυϑερείη 4. — 283 ἕδραχεν Aa. — νζυγίης in ed. maiori litera 
initiali, sequens vero vocabulum minori scriptum. Sensus huius epitheti 
apparet ex seqq. inprimis v. 286.« Graefe. — [ζυγώη Ἥρη 4, 322; 31, 
186; 32, 57; 47, 416. — φϑινοπωρίδες Ὧραι 34, 110] — 284 looélxea 

A. — In vocabulo μοῖραν À ν in ras. habet. — ["ἐλοῦσα M 10]. _— 

286 ‘Hoôs !!, tacite corr. Graefe. — 286 ["νυχτὸς ὀμίχλη 4, 122]. — 
288 σφαλερῶ 4, — 289 pdori/fye 4. — [Ἔἔσπερος ἑσπομένης λιποφεγ- 
γέος ἄγγελος ὄρφνης 26, 145]. — 290 ({" ἀπεχείρατο δενδράδα γαίτην 
2, 639; 11, 514]. — 291 ἀπὸ ῥῥέπτουσα À. -- χαμαϊφϑιμένοιο À, χαμαὲ 

φῦ. a. — Nonnus ἀποῤῥίψασα dixisset; praeterea cfr. θύρσον ἀποβῥέ: 
ῴαντα 36,155; Bdxyog ἀποῤῥίφας 48, 128. — 292 ["χαὶ Φεδνήν 11, 512. 
— λιπότριχε.. χόρσῃ 11, 510; λιπότριχος dvôea χόρσης 47, 494]. — 
298 ["φυλλογόῳ πρηστῆρι 2, 641]. -- 204 [“ ἐπεῤῥίπιζεν évuw 80, 187]. 

4 E. Abel, Ioannis Gazaci. 



-- 509 — 

295 ἄσϑμα βαρὺ πνείουσα" τιταινομένοιο δὲ πέπλου 
βαιὸν ἀποιχομένης ἔτι λείψανον εἶγεν ὁπώρης. 

"Al ἀνευάξουσα θαλυσιὰς ἐγγὺς ἐτύχϑη, 
λαβροτέρῳ Φαέϑοντι ϑερειομένοιο προσώπου, 
λεπταλέους τρομέοντας ἐπισφίγγουσα χιτῶνας, 

800 χαρποφόρος δήμητρος ἁλωϊάς " αἰϑαλέῃ δὲ 
ἰχμαλέους ἱδρῶτας ἀποστάζουσα μετώπου, 
δείχνυτο ϑερμὸν ἄημα" χάρῃ δ᾽ ἐχαλύπτετο rip” 
χαὶ στάγυας φορέει δρεπανηφόρος, ἐλπὶς ἀνάγκης, 
ζῳογόνος βιότοιο, χαὶ ἀμφίξωστον ἀείρει 

806 ποιχίλον ἑρπηστῇρα δέρῃ, χερσαῖον ὁδδέτην. 
"Aln δ᾽ δδατόεσσα χατάσχιος ἔπλετο πάγνης, 

Φυγρὸν φυσιόωσα γαλαζῇήεντι χιτῶνι" 
χαὶ γλιεροῖς πέπλοισι δέμας φρίσσουσα χαλύπτει 
Χειμερίῃ ζοφόεσσα, χαὶ ἐχ προγόου νιφετοῖο 

810 χρυμαλέον πέμπουσα πολυσταγὲς ἔβλυσεν ὅδωρ. 
χαὶ δέμας dyxlivaaa ῥοητόχον ἔχμιος “Ὅρῃ, 

205 ἄσϑμα Aa. --- βαρὺ πνείουσα À. — 296 [βαιὸν ὁὀπισϑοχέλευ- 
ϑὸν ἔγων ἕτι λείψανον Ἠοῦς 18, 159]. — 297 ἀνευάζουσα ex ἀνευνά- 
ζουσα (sic R) habet À. — Οϑαλυσίὰς cum corruptelae signo in margine 
À. — ἐτύχϑη R, tacite corr. Graefe. — ["ϑαλυσιὰς ἔστιχεν ὥρη 11, 501]. 
298 λαβροτέρω À. — Ad hunc versum ϑέρους habet À in marg. — 
299 ἐπὶ ogyyouoa A. — »Etsi τρομέοντας malim mutare in xpoxéey- 

τας; video tamen, illud arguta quadam veritate dici posse: in summo 
enim calore tenuissima quaeque tremore quodam agitari videntur, quod 
Germanice es fächelt dici solet.« Graefe. — [ἐπισφίγξξασα γιτῶνα 
Z 68]. — 300 dluiäs scripsi pro ἀλωξάς. — [" ἀλωϊὰς ἥρπασε Δηώ 30, 68]. 
— 8901 àualéous iôpüras À, ἰχμαλέους ἴδρ. R; tacite corr. Graefe. — 

802 δέχνυτο Aa. — πίλῳ À. — [* φψύχων ϑερμὸν ἄημα 30, 91]. — 308 dpa- 
πανηφόρος R. — 804 ζωογόνος edd. (et a?) — [ἀμφέζωστον 27, 158; 
32, 169; 385, 207]. — 305 ἑρπυστῇρα edd., sed οἷν. Dion. 5, 36; 6, 111 

et 196; 7, 101; 11, 94; 25, 497. — κόρου pro δέρῃ AaR. — 306 »xa- 
τάσχιος — πάχνης dici videtur ut πλήρης, ἐπιστεφής et similia cum geni- 
tivoe Graefe, recte, cfr. Anth. Pal. 9, 388. — [‘yyids δδατόεσσα 

22, 395]. — 808 yloepois AaR, ssed cur viridi veste? imo tepida.« 
Graefe. — 310 Ad ὅδωρ margo À libri corruptelae signum habet. — 
[τίς ποτὸν ἔβλυσε 48, 608; ." πολυτρεφὲς ἔβλυεν ὅδωρ 40, 362; "δέμας dé 
οὗ ἔβλυεν ὅδωρ 19, 285; χαϑάρσιον ἔβλυεν ὅδωρ B 38]. --- 911 ἔχμιος À, 
ἵχμιος R, tacite corr. Graefe — [ἄμιος ἀήρ Z 490]. 
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ὄμματα παγνήεντα μεταστρέφασα προσώπου, 
παντοφυὲς ϑηεῖτο σέβας χόσμοιο φανέντος, 

Καὶ πυρὶ ϑερμοτέρῳ χεχορυϑμένος ἄσπετος Αἰϑὴρ 
315 ϑερμὸς ἐὼν δῴοῦτο, χαὶ ἀννεφέλων ὑπὲρ ὥμων 

δῳιπόρων πτερύγων ἀνεχούφισε ταρσὰ συνάπτων, 
χαὶ νοερὰς χροτάφων πυρόεις ἔστεφεν ἐϑείρας" 
ἄλλο δὲ γερσὶν ἄειρε πάλιν στέφος δῴόϑιε χόσμου, 
ὄφρα βίου σταϑεροῖο φύσιν χαὶ ἄναχτα γεραέρων, 

820 στέμματι φαιδροτέρῳ πλοχάμους στέφειε χαρήνου, 
Κόσμον ἐπολβίζων χοσμούμενον ἔμφρονι χύσμῳ. 

Αὐτὰρ ὃ πουλυφανὴς τετελεσμένος ἔπλετο Kong 
φαιδρὸς ἀμετρήτων μελέων ὄῴφωμα χομέζων, 
συνδήσας περίφοιτον ἀλωομένην ἀπὸ χόσμου 

325 ἄρσενι ϑηλυτέρην γόνιμον φύσιν. ἁρμονίης δὲ 
μέτρον ἔγων ῥιζοῦτο, χαὶ ὥπασε μέτρον ἑχάστῳ, 
ἀενάων ἐτέων ἕλιχα δρόμον ἡνιοχεύων, 
τηλεπύόρῳ σοφίῃ χυσμήτομε πάντα φυλάσσων " 
χαὶ μεϑέπων σύμπαντα σοφῇ πλάστιγγι πορείης 

880 δεξιτερῷ ποδὲ πῆξε, χαὶ ὀχλάζουσαν ἐλέγξας 

ἔσβεσε νιχήσας ἄλογον Φύσιν" αὐτὰρ ὃ χάμνων 
ἀμφιπαγὴς βρυγᾶτο λέων ὑπὸ ταρσὸν ἀνάγχῃ, 
ἄχρον ἔχων, ἄλογον τετράσχελος. ὡς δ᾽ ἐπὶ νίχῃ 

312 μετὰ στρέψασαν À, μεταστρέφασαν a. — [" φέγγεϊ παχνήεντι 
6, 247]. — 918 Ad ϑηεῖτο corruptelae signum praebet margo À libri. 
-- Ad v. 814 αἰϑερος À in marg. — 310 ἀννεφελῶν Aa; num ἀνεφέλων 

. πόρων πόρων 
scribendum? --- ὅπερ 4. — 316 ὀφιπετῶν À, ὄφιπετων a; δῳιπόρων 
probavit Ludwich 1. 1. p. 82, collato "ὁῴφιπόρων πτερύγων 22, 42. — 
319 φύων Aa, sed φύσιν in marg. habet 4. — 320 φαιδρότερον Aa. — 
Ad v. 322 xoouoçs habet 4 in marg. — 322 ὃ pro ὁ ex À recepi. — 
πολυφανής Aa. — [χόσμου... τετέλεστο ϑεμείλιον Θ 126]. — 324 Ad συν- 

δήσας corruptelae signum in À marg. — ἀλοωμένην Aa. — 820 Con- 

icio γονέμην, cfr. 11 v. 21. — 827 érawv À, erauy a. — v. 828 deest 
in Οἱ typographi errore. — ["τηλεπόρῳ 17, 339]. — 829 σοφίῃ 4. — 
831 ὃ pro 6 tacite Gracfe. — [αὐτὰρ ὃ χάμνων 17, 208]. — 592 »Post 
λέων verba proxima sana esse, vix crediderim.e Grarfe, — ὅπο À — 
dvdyxn À. — 988 ἀλόγων Aa, 

4° 
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ἀχροχόμου φοίνικος ἀποσπάδος ὄζον ἀείρει, 
886 χαὶ παλάμην ἑτέρην ὁφούμενος Αἰϑέρι Κόσμος 

δεξιτερὴν ἤειρε" διαστύσας δὲ ταϑείσης 
τέσσαρα δάχτυλα μοῦνα μετάρσια πᾶσι paelvet, 
ἀντιπόρου χρατεροῖο μεταχλένων σϑένος αὐλοῦ, 
ὅττι μεριζομένων τετράζυγα φίλτρα χεράσσας 

840 στοιχείων πισύρων, ἐς ὁμόζυγα ϑεσμὸν ἑλίσσων, 

σὺν πυρὶ γαῖαν ἔμιεξε, χαὶ ἠέρι σύντροφον ὅδωρ, 
χαὶ φύσιν ἐῤῥίζωσε, χαὶ ἀνδρομέην τέχε φύτλην, 
ἄσπορος εἷς τελέϑων τις, ὃν οὐ νόος εὗρε νοῆσαι. 

887 τέσσερα G errore. --- À in marg.: τέσσαρα. --- δαχτύλου a 
solus. — 340 ἐσομόξυγα À. --- δεσμόν coniecit Graefe in notis, sed cfr. 
2, 694; 6, 217; 26, 264. — 342 [" εἰ γένος ἐῤῥίξζωσε 8, 860; "χαὲ πόδας 

ἐῤῥίζωσεν 36, 311 et 366]. — Subscriptio carminis: ἰωάννου γραμματι- 
χοῦ γάξης᾽ ἔχφρασις τῆς euxôvos τῆς χοσμογραφίας" τῆς εν τῷ χειμερίῳ 

λουτρῶ τῷ δημοσίῳ" ἐν γάξζει: X ἣ ἐν ἀντιοχείᾳ: Tum addito in mar- 
gine lemmate εἰς τὸ ποιηματίον ἰωάννου γραμματιχοῦ notum iam epi- 
gramma: ζωοτύπος τόλμησεν ἃ μὴ ϑέμις eixôve γράφαι ξὐεπέη δ᾽ ἐτέλεσσε 
φύσιν φευδήμονα χόσμου- ἐγγὺς ἀληϑείης te’ γραφὴ δ᾽ ἐψεύσατο πάντα. 



IOANNIS GAZAEI ANACREONTEA. 





ICANNOY T'PAMMATIKOY l'AZHZ,') 

1. 

Ἐπιβατήριος. 

Ὦ φίλοι, ἧτοι κλῆρος ἐμός, yalow δὲ καὶ αὐτὸς 
Πιερικὴν πλάστιγγα πολύτροπον ὄμμασι λεύσσων" 

Ἠοῦσά με νῦν ϑώρηξεν ἑχηβόλος, οὐχ ἐπὶ χάρμην, 
οὐχ ἐπὶ δυσμενέων vépa βάρβαρον" ἀλλὰ μενοινὴν 

ὅ ὑμετέρην σχοπὸν οἶδα τανύσχοπον, ἦν ῥα δοχεύων 
εἴσομαι αἴχε τύχωμει, πόρῃ δέ μοι εὖχος ᾿Απόλλων. 

Ὃ χορὸς τίς ἐστιν οὗτος͵, 
ὁ σοφῆς βρύων μελίσσης: 

ἔλαϑον πόδες με μᾶλλον 
10 μεμεϑυσμένον λαβόντες 

᾿Ελικῶνος εἰς τὸ μέσσον. 

1) Ioannis Gazaei Anacreontea carmina paucis tantum orthographi- 

cis mutatis ex Bergkii praeclara Poetarum Lyricorum Graecorum editione 
recepi (3. ed. Lipsiae 1877. 111 p. 1080—1085), qui quod meliorem quam 
princeps editor Matranga (Anecdota. Romae 1850. pp. 576. 633. 634. 
635. 636. 638), horum carminum editionem parare potuit, Studemundi a 
quo accuratam unici codicis Barberini nr. 246 (saec. XI. XII) collatio- 
nem acceperat, diligentiae debetur. Codicem Barberinum B littera, 
Matrangae editionem M littera, Bergkii editionem Bg. litteris significavi. 
— Caeterum cfr. Bergkium p. 1078: »loannis Gazaeï, qui sexto saeculo 

adscribitur, supersunt carmina sex, septimum quod recensetur in indice 

Cod Barb.: τοῦ αὐτοῦ τύας ἂν εἴποι λόγους ὁ Διόνυσος τοῦ ἕαρος ἐλη- 

λυϑότος, desideratur.« 
1 ἧἦτοι B fort. recte. — 2 λεύσων B et edd. fort. recte. --- 8 ἐχή- 

βολα M. — 4 βαρβάρων B. — ὅ τὰ νύσχοπον B. — 6 τύχοιμι M. — 
7 χωρὸς BE. 
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‘O0 δ' ἄναξ λόγων ᾿Δπόλλων 
“Ελικωνέδες τε Ἠοῦσαε 

τροχαλὸν λαβόντες Ἑρμῆν 
χρίσιν εἰσφέρουσε τόλμῃ" 

τέ πάϑω φίλοι: τί ῥέξω: 

Κραδέη, φύγοις τὸ τάρβος, 

ἔχε ϑάρσος εἰσδραμοῦσα" 
φιλέῃς πνέουσι Ἠούσης, 

20 νοερῶν λόγων χρατοῦσι, 

νοεροὺς λόγους χομίζοις. 

Ὃ καλὸς γέρων ὃ χύκνος 

Ζεφύρου πνέοντος ἔγνω 
λιγυρὸν μέλος τι μέλπειν" 

25 ὁ δὲ δῆμος ἐστὶν οὗτος, 

γλυκερὴν γέων ἐέρσην. 

L'Épavor τρέχουσι πάσης 

σπόρον αὔλαχος διώκειν " 
φιλότερπέος δὲ Τ]Ἂἄξης 

80 σπόρον ἥλυϑον λιγαένειν" 

ὁ δὲ δῆμος ἐστὶν οὗτος. 
Δότε βάρβιτον δονήσω" 

ὁ δὲ xalléuoÂroc ᾿θρφεὺς 

σὺν ἐμοὲ μέλος λιγαίνοι" 

1 σι 

8 σι ὁ δὲ δῆμος ἐστὶν οὗτος, 
γλυκερὴ ῥέουσα Moboa. 

Περί με πνέων 6 Φοῖβος 

χέλυν ἤλυϑεν τινάσσειν 
παλάμῃ σοφῇ μελίζων" 

40 ὁ δὲ δῆμος ἐστὶ Φοῖβος 

νοερῆς γέμων μελίσσης. 

24 μέλπος M. --- τί Β, — 256 ἐστιν B. --- 27 πάσης Bg. pro πᾶ- 
σαι. — 30 φιλοτερπέως M. --- 80 ἤλυϑεν M. — 82 βάρβητον Β. — 
83 δὲ om, M. --- 38 ἤλυϑε M. 



IL. 

Τοῦ αὐτοῦ 

Μόγος εἰς τὸν ὁπερφυέστατον Ζαχαρίαν τὸν Δοῦχα τὸν σχαλω- 

νέτην" ἔγει δέ τινα χαὶ εἰς τὸν μεγαλοπρεπέστατον Ζαχαρίαν 

τὸν Γαξαῖον παρόντα τῇ ἀχροάσει. 

Ὃ λόγος στρατηγικὴν λαβὼν ἐξουσίαν, 
ϑαρρῶν πρόεισι τῷ στρατηγῷ συντρέχων. 

"And φοιβάδος μελίσσης Παφέης χάριν χομίζων, 

πεφορημένον με, Ἠοῦσαι, σὺν ἐμοὶ χρότους βοήσει. 
5 πολιηόχοισι χώμοις .15 Στρατιῆς, μάκαρ, χρατήσας, 

πολιήοχον δονεῖτε. σοφὸν ἱππότην διδάξας, 

Ὃ δὲ νοῦς ὅλος γορεύων τὸ δὲ πεζὸν ἡμερώσας, 

ὁμοτερπέεσσιν αὔραις, ἔχε μείζονας ϑοώχους. 
καϑαρὸν μέλος τινάσσων Πόϑεν ἦλϑε Φοῖβος, ἄνδρες, 

10 χαϑαρῷ μέλος χομίζοι. 20 χράτος Ἄρεος χεράσσας: 
‘0 δ' Ἄρης ἄναξ ὁ σῶφρον ὁ δὲ Φοῖβος ἄλλος ἐγγὺς 

δεδιδαγμένος γελάσσαι, " πάλιν εἴχελος φαάνϑη. 

ΠῚ. 

Τοῦ αὐτοῦ 

᾿ἐπιϑαλάμιος σχεδιασϑεὶς εἰς τὸν ϑαυμασιώτατον ᾿ἠνατύλιον Φαύ- 

στου τὰ πρῶτα φέροντα l'abnc. 

Ὃ λόγος ἐρωτικὴν ἐπιγνοὺς παῤρησίαν 
ἦλϑεν γορεύων ὡς δεδοικὼς τοὺς πόϑους. 

Puxepôg πάρεστι χῶμος Ὅϑεν ἡἣ πόλις τὸ φέγγος 
νεολαμπέος γαλήνης, φιλοπαννύχγους χορείας 

5 ὅτι τὴν νέαν Κυϑήρην στεφανηφόροισι μέλπει 
Φαέϑων νέος χομίζει. 10 δύο φωσφόροις μιγεῖσι. 

IL. 2 ϑαρρών B. -- 8 ὁμοτερπ. Bg. scripsit pro νομοτερπέεσσιν, 
collato carm. 3, 17. — 14 σώφρων B. — 15 χρατήσας Piccolos pro xpo- 
τήσας. — 92 ixelos M. — III. 2 δεδοιχός B. — τοῦ πάϑους M. — 
4 νεολαμπέος B, non νεολάμπευς. — 9 μέλπε B. 
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Δότε por πόϑου χύπελλον Φιλονύμφιος δὲ Κύπρις 

γλυχερῆς βρύον μελίσσης, 20 γάμιον φέρουσα géATpov, 

ἕνα τὰς φρένας συνάπτων παρὰ παστάδας γελῶσα 

νεονυμφέον γορεύσω. γάμον εὔγαμον λιγαένοι. 
16 “0 δ᾽ ἔρως, ὃ πάντα τέχτων, ᾿ἠνατελλέτω τὸ φέγγος 

φρένας εἰς φρένας συνάπτων, τὸ φερώνυμον τοχῇῆος" 

ὁμοτερπέεσσιν αὔραις 25 Φαέϑων φάος λοχεύων 
φιλοτησίαν χεράσσοι. νεαρὸν σέλας χομίζοι. 

IV. 

Τοῦ αὐτοῦ 

Σχέδιον ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῶν ῥόδων 

μετὰ τὸ εἰπεῖν τοὺς φοιτητάς. 

Ζεφύρου πνέοντος αὔραις Χλοερῶν ὕπερϑε δένδρων 
Χαρέτων ϑάλος δοχεύω" . μέλος ὄρνεον λιγαίνει, 

ῥοδέης ἅπαντα γαίτης 15 δεδονημένη δὲ πᾶσα 

Παφίης γέμουσιν ἄλση. φύσις εἰς ἔαρ χορεύει. 
5 ‘O0 δ᾽ ἔρως σοφῷ βελέμνῳ Σοφίης ἄναξ ᾿Απόλλων 

φύσιν εἰς φύσιν συνάπτει, φαέϑων ἔλαμφε φέγγος, 
ἕνα μὴ χανοῦσα λήϑη ὑπερήμενος δὲ πώλοις 

γένος ἐχ γένους χαλύφῃ. 20 γλυχερὸν φάος προσαύξει. 

Φιλοτερπέες δὲ μολπαὶ Δότε por ῥόδον Κυϑήρης, 

10 Δωνυσίαις ἐν ὥραις, ἀγέλαι σοφῆς μελίσσης, 

ἔαρος νέον φανέντος, ἕνα Κύπριδος γελώσης 
γνοεραῖς πνέουσι ούσαςς. μέλος εἰς ῥόδον τινάξω. 

14 νευνυμφίον B, non νεονύμφιον. --- 17 ὁμοτερπέεσιν B. — 18 χε- 

βάσσηι B, περάσσοι M, corr. Bg. --- 238 τέ Δ. -- »Ceterum haec non 
satis conveniunt cum inscriptione, in qua Faustus pater Anatolii dici- 

tur.« Bergk, vix recte, cum Faustus et φαῦσις, φαυστήριος, φαυσίμ- 

Bpotos, φαύω (— φάω, gaivw) sono simillima sint. — 26 Aeyeüwr ΔΊ. 
— 26 χομίξει M. — IV. 8 ῥοδαίης M. — 7 μηχανοῦσα B. — 20 πρὸς 
αὔξει B. — 22 μελίττης Β et edd. 



V. 

Toù αὐτοῦ 

A6yog, ὃν ἐπεδείξατο ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῶν ῥόδων 
ἐν τῇ ἑαυτοῦ διατριβῇ. 

“Ὅτε φωσφόρος παρέρπει Τί γὰρ οὐχ ἔαρ κομίζει 

Φαέϑων μέσην πορείην βιότου λύον μερῴωνας, 

ὑπὸ χρεὸν ἅρμα τείνων, ὅτε χαὶ ῥόδον λοχεύει 

χϑόνιαε φλέβες γελῶσι. περιπορφύρους χορύμβους:; 

ὅ Χϑονοφοίτορες δὲ Moïpar 26  ‘Analéypoos Κυϑήρη 

χρυφίας γονὰς ἀρούρης ῥοδέας ἔχει παρειάς, 

πάλιν εἰς φάος καλοῦσι, ἐϑέλει πνέουσα φύλλων 
χϑόνα ποικέλην τελοῦσαι, ῥοδοδάχτυλος καλεῖσθαι. 

Ἵνα κόσμος ἀμφιϑάλλων Ὅτε καὶ νέος γλοάζξων 
10 ἐρόεις ἀεὶ νεάζῃ, 80 γλυχερῴτερος γαλήνης 

πολυχαρπίμους δὲ φύτλας γυάλους ἔλειπε γαίης 
σὺν Ἔρωτι Κύπρις Elxr. Χαρέτων βρύων ᾿ἥδωνις. 

Door πότνια, γλοάζεις, Ὃ δὲ xobpos ἐστὶ καρπός, 

νεότητας ἐγχαράσσεις, χρατερὸς βίου προφήτης, 
15 ἕνα μὴ βίος καϑεύδων 86 φύσεως ἐὼν λόχευμα, 

βροτέας σχέπῃ γενέϑλας. ἀφροδίσιον χόρευμα. 

TE γὰρ οὐ φέρουσιν “Qpar Τέμε, παῖδες, οὐ φιλεῖτε, 
μετὰ yetuaros χελεύϑους; τὸν ἀεὶ ζέοντα Ἠούσαις, 

τέ δὲ μὴ Χάρις φυτεύει γοερὸν φέροντα βάχχον 

20 ἔαρος στέφουσα χάλλος: 40 “ἢ λικωνίοις χυπέλλοις:; 

V. 2. 4 γελῶσιν Β οἱ edd. --- δ᾽ »γϑονοφοίτορες nolui mutare, dici 
oportebat γϑονοφύτορες, quamquam ne id quidem aptum: rhetori obver- 

satum videtur veteris poetae exemplum, velut quod Hesychius exhibet: 
χϑονόπαιδ᾽ Ὥραν" χαϑ' ὃ ἐχ γῆς αἱ Ὧραι τὰ φυόμενα, ὡς ἡμέρα ἡλίου. 
xaô” ἱστορίαν Bergk. -- 11 πολυχαρπέμου M. — 12 Piccoli emenda- 
tionem &Axy pro ἕλχει recepit Bergk. — 18 φυς B, φύσιν M, φύσις 
ἐξ ὄπνου γλοάξει Piccolos, corr. Bergk — 14 νεότητος M, νέα τῆτες 

ἐγχαράττει vel νεότητος ἔργα πράττει coni. Piccolos. — ἐγχαράττης B, 

ἐγχαράττεις MBg. — 16 σχέπη B. — 24 περιπορφύροις χορύμβοις ΔΗ͂. 
— 27 ἐδϑέλη B. — 31 γυαλοὺς M. — 32 ἄδωνις 8. 
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Νέον ὖἦϑος ἐνθαμέζον Μετὰ ποιμνέων ὃ ποιμήν, 
χρίσιν οὐκ ἐᾷ χομίζειν" 60 μεϑύων γάλακτι Mobor, 
γεοτησία γὰρ ἥβη - λιγέως ἄριστα raw, 

φιλέει μάλιστα παίζειν. χαλύχων γάριν δοχεύων. 

45 ὋὉ σοφὸς χρόνος βαδέξων Ὃ δὲ Φοῖβος ὀργιάξων 

ἐς ἐτήτυμον δικάσσει, μέλος εὔλυρον ϑοάζξει, 
ὅτε τὸν τρέφοντα μύϑοις 55 ἐπὶ Κυπρίοις πετήλοις 

γενέτην ἔχειν διδάξει. ἑἱλαρώτερον μελίζων. 

VI 

Τοῦ αὐτοῦ 

Τίνας εἴποι λόγους ἣ ̓ ἀφροδίτῃ ζητοῦσα τὸν ᾿Αδωνιν" 

ἀντιφϑέγγεται δὲ πρὸς ταύτην ὁ Ζεὺς | 

ἔπος πρὸς ἔπος ἀμειβόμενος. 

ΑΦ. Ὃ γέλως ὁ τῆς Κυϑήρης Ζ. Τὸ δίκης σέβας σε βάλλει, 

ἀπαϑῶς βρύων γαλήνην, ὃ ποεῖς, μόλις σὺ πάσχεις" 

γενέσεις ἀεὶ λογεύων, φιλέεις ἅπαντα παίζειν 

ἄχεσιν λίην χρατεῖται" χραδίαις φλόγας τιϑεῖσα" 
5 τί πάϑω, πάτερ, τί ῥέξω; 20 τὸ δέκης σέβας σε βάλλει. 

Φιλώής ἄνασσα πηγῆς, Φορέεις ἄπιστον ἦϑος, 
ξαϑέῳ βρέμουσα xévrow, μαχάρων νόον πιέξεις, 

φιλομεέλιχος γελῶσα βροτέας φρένας papalves, 

agé, γέμω μερέμνης" γενετῆρος οὐδὲ φείδῃ" 
10 τέ πάϑω, πάτερ, τί ῥέξω: 25 τὸ δίκης σέβας σε βάλλει. 

Ὃ τεὸς σπόρος με τέκτει, Ἔμαϑον πυρὸς ϑυέλλας, 
ἕνα φέλτρα πᾶσι μίσγω, πολύμορφον αἶσχος ἔγνων 
γονίμους σχέσεις λαβοῦσα' χϑονέοις γάμοισι γαέρων, 

πόϑεν οὖν ἔχω τι λύπης; ὁ ϑεῶν ἄναξ ἐπαίγϑην᾽. 
15 τέ πάϑω, πάτερ, τέ ῥέξω; 80 τὸ δέώκης σέβας σε βάλλει. 

48 ἤβη B. — »v. 48 non expedio.« Bergk. --- 61 λιγαίως 8. --- 
VI. Personarum notas Bergk addidit. — &ôwye in inscriptione Δ. — 
ὅ πᾶτερ B. — 18 σχέσεις, non σχέσει Β. — λαβοῦσι coni. Bergk. — 
29 φείδῃ, non φείδη B. 
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AD. Τί με παιγνέοις ἀτίζεις: ‘Or’ ἂν ἡδονάς τις εὕρῃ, 
ἐθέλω βλέπειν "Ἄδωνιν μεταβάλλεται πρὸς ἥβην" 

ἐρατὸν βρύοντα κάλλος" ὅτε συνδράμωσι λῦπαι, 

λυχάβαντος ἐστὶ χόσμος ϑορύβοις κέαρ δονεῖται" 

35 γονέμους στέφων ἀρούρας. 65 ϑεὸς οὐ τρόπους ἀμεέβει. 

Ἄρεως ϑανὼν ὀδόντι θεότητι συγχορεύει 
ὃ νέος νόον γαλέπτει" ἀγαϑῶν aülos ὅρμος, 

ἄγονος φύσις καϑεύδει" ὅϑι ῥᾳδίως ἄπαυστος 

ὑπὸ γῆν ἐὼν ὃ χοῦρος βιοτὴ μάλιστα ϑάλλει, 

40 ᾿Αἴδου δάμαρτα τέρπει. 10 ὅπερ ἡδονὰς χαλοῦσι. 

Καταβήσομαι πρὸς “Atdnv, Τί δὲ χωλύει τὸ ϑάλλειν: 
08: Κέρβερος βαύζων, τέ δὲ μὴ σύνεστι κάλλος; 
ζοφερὸς χύων τυράννου, ἐς ἀεὶ πέλουσι πάντῃ 

ἐμὸν οὐ σϑένος φοβήσει, ἀγαϑὴν ῥέοντες ἀλχήν, 
45 ἕνα μὴ φέλον χομέσσω. 75 ὅπερ ἡδονὰς χαλοῦσι. 
Ζ. Κατάβηϑι, Κύπρι, ϑᾶττον Tüvupar τὰ τερπνὰ πάσχων, 

σὺν ἔρωτι, σὺν βελέμνοις ἐσορῶν ἄγαλμα χόσμου 
νεχύων κάτω πρὸς αὐλάς, ὑπερουσίῳ φρονήσει, 

ἕν’ ἀπαλλαγῶ φαρέτρης, ὅπερ ἥνυσα ξυνάπτων 
50 ἐν ὅσῳ πόνοις σγολάζξεις. 80 νοεροῖς λόγοισι δήσας. 

Τέο μέχρι ταῦτα βάξω, Κρυφίως ὕπερϑεν ἄλλου 
ἅτε xéprouos πλανήτης; ἕτερος σϑένος φαείνει, 

τέ γὰρ ἐν ϑεοῖσι γάρμα; τὸ δὲ δευτέρων προάρχγον 

τέ δὲ λυπρὸν ἐμβατεύει; χκαϑ᾽ ξαυτὸ γωρὶς ἔστη 
ὅδ ἀπαϑὴς θλυμπός ἐστιν. 86 ὑπὸ μείζονος προνοίης. 

᾿ἡπάτας πλέχουσι μῦϑοι, AD. Τὸ δὲ νόσφι τοῦτο μῦϑος, 

χενεὰ πνέουσι τόλμαι, ὃ διαῴεσιν δοκεύων 

τὰ πάϑη πνέουσι γαίης μαχάρων ἕνισπε λύπην" 
μαχάρων ἄνω πρὸς οὖδας" ϑεομυϑέαι φιλοῦσι 

60 ἀπαϑὴς θλυμπός ἐστιν. 90 λιγέως ἅπαντα παίζειν. 

82 ἄδωνιν B. --- 86 ὁδόντι B. — 41 “Διδηὴν non ξδην B. --- 57 τόλ- 
μαις Β. — 63 συνδράμουσι B, συνδάμουσι M. — 67 ὄρμος Β. --- 68 

ἀπαύστως B. --- ἦ0 χαλοῦσιν M Bg. — ‘75 χαλοῦσιν Β οἱ edd. -- 76 

πάσχειν M. — 82 ἕτερον M. — 85 προνοίας B. — 89 φιλοῦσιν B 

et edd. 
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Ζ.  Tlagéy, φύλαγμα κόσμου, 95 γενέας τρέφουσα πάσας. 
τὸ τελεσφόρον χομέζεις, ᾿Δρότους δέδασχε τέκχτειν 

ἀνὰ νύχτα χαὶ χαϑ᾽’ ἧμαρ -- - τ - - - 
διὰ νυμφίων ἐρώτων 
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(170). ἀεέσω 28. 
ἀειχίνητος (266). 
deipw: ἀείρει (89) (269), (304), (884). 

ἤειρε (108) (336). ἄειρε (818). 

ἄειρεν 69. ἀεέρων 45, 98, 141, 
247, 285, (45). ἀεέρομαι δ. ἀει- 

-- — —— 

᾿Ιγγελιώ- 

ἄγγελος 180. 

ῥομένου (38). 

ἡέρϑη 306. 
ἀειφανές 151. ἀειφανέος 117. 
della: ἀέλλης 242. ἀέλλαις 226. 

ἀέλλας (141). 

ἀελλήεντι 244. 
ἀενάου 148. ἀενάῳ 298. ἀενάων 

(827). 
ἀεξινόων 15. 
ἀέξω: ἀέξει 222, (81). ἀέξων (44) 

(191). ἀέξειν 303. ἀέξεται 174, 

(197). defouévou 86. 
ἀερσιπόδην 261. 
ἀερσιπότητος 53. 
ἀερτάζοι18δ. deprdçuv 97, 111,266. 

ἀζαλέης 187. 
ἁξομένου (3). 
ἄξυγι 356. ἄξυγες 248. 
ἄημα (302). 

ἀήρ: ἠέρος 1, 341, (101) (135) (159) 
(184). ἠέρι (42) (47) (841). ἠέρα 

98, (120). 
ἀήτῃ 268. ἀήτην 16. ᾿Δῆται 225. 

ἀῆται (140). ἀήτας (294). 

ἀϑανάτοις 161. 
ἀϑρόος (98). 

αἴγλης 207, 337, (65) (182) (252). 

αἴγλην 95. 
alyAñevta 188. 
αἰδοῦς 46. 

ἀειρομένων S52. 

1) In hunc indicem ea tantum vocabula recepi, quae in Tabulae 

Mundi Descriptionis versibus hexametro genere compositis leguntur. 

Numeri uncinis inclusi secundae huius carminis partis versus respiciunt. 



αἱέν 103, (28) (226). cfr. αἰεί. 
aiÿalén (300). 

αἰϑαλόεσσαν (195). 

Aidñp (314). aidépos 135, (149). 
Αἰϊἰϑέρι (335). αἰϑέρι 4, 223. ai- 

ϑέρα 13, 163, (153). 
αἴϑοπος (203). αἴϑοπι 262, 340, (277). 

αἱολόβουλος 201. 

αἱολόμητις (87). 

αἰόλον 184. 
aipéw: ἑλοῦσα (284). 

αἴσιος 41. 
ἀΐσσουσι 328. ἥϊξεν (244). 
αἱών 85, (210) (224). Aiwy 137, 162. 

ἄχαμπτον 114. 

ἀχάνϑης (1). 
ἀχέχητον (147). 
ἀχοντίζει 7. dxoyriQwy (125) (240). 

ἀχοντέζοντα 277. ἀχοντέζουσα 

(168). 
ἀχοντιστῆρες 11. 
ἀχυστήσαντα 269. 

ἀχουῆς (152). . 

dxoder 198. ἀχούεται (151). 

ἀχρέσπερος 182. 
ἀχρήτοιο (241). 
ἀχροχελαινιόων 280. 
ἀχροχόμου (394). 

ἀχροπαγής 111. 
ἄχρος: ἄχρον 92, 124, 164, 286, 

(187) (333). ἄχρου 106. ᾿ἄχρα 35, 
117, 128, 289, 304. 

ἀχροφαής 831. 
ἀχροφανής 278. 
ἀχτίς (184). ἀχτῖνα (191) (251). ἀχτῖ- 

ves (153). ἀχτῖσιν 51. dxrivas 288. 
ἀχύμονος (96). ἀχύμονα (72). 

ἀλάομαι: ἀλωομένην (324). 
ἀλεξανέμοιο 155. 

ἀληϑέα (171). 
ἀλήμονε (99). ἀλήμονας 196. 

ἀλήτης 51, (193). ἀλήτην (1δ). ἀλή- 

τας 194. 
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ἁλιχλύστων (73). 
ἀλλά 14, 126, 191, 205, 262, 268, 

304, 339, 358, (29) (66) (149) 
(180) (239). ἀλλ᾽ 55, 70, 81, 220, 
814, (119) (189). 

ἀλλήλων 84. 
ἀλλοίην (258). 
ἀλλοπρόσαλλον (254). 
ἁλλομένηῃ 321. 
ἄλλος (46) (86) (100) (168). ἄλλη 80, 

(297) (806). ἄλλο 102, 860, (112) 
(170) (318). ἄλλης 132, (250). 
ἄλλον 138, 143, (262). ἄλλων 
165, 168, 239, (270). 

ἀλλοφανής (225). 

ἅλμης 278, (93). ἅλμην 9). 
ἄλογον (331) (333). 
ἅλς: ἁλός 304. ἀλέ (104). ἅλα (82). 

ἁλωϊάς (800). 

ἀλωφήτοισι 189. 
ἀμάλλης (7). ἀμάλλαις (58). 

ἀμαλλοτόχεια (31). 

ἁμάξης 187. 
ἀμάρυγμα δ2. 
ἀμάρυσσε 346. ἀμαρύσσετο 85. 
ἁμάω : ἤμησε 49. 
ἀμβλύνασα (287). 

ἀμείβων 253. ἀμειβομένης (256). 

ἀμειβομένην 350. 
ἀμέλγεται 95. ἀμελγομένης 338. 
ἀμετάτροπον (268). 

ἀμετρήτων (829). 

ἀμήτορος 218. ἀμήτορας (260). 
ἀμίαντα 81. 

ἁμιλλητῆρες 242. 
ἅμμα (114). ἄμματι 819, (60). 
ἄμμιγα 196. 
ἄμμορος (65). ἄμμορον 120. 

ἀμογϑήτων 270. 
ἀμφελελιξομένην 288. 
ἀμφιέλισσα 819. 
ἀμφιελέσσεις 22. ἀμφιελίσσων (122). 
ἀμφιέπων 169 



ἀμφίξωστον (804). 
ἀμφιϑαλής 138, 146. ἀμφιϑαλῇ (271). 
ἀμφιϑέει 238. 

ἀμφέχλυστος (80). 
ἀμφιλαφής 68, 269. 
ἀμφιλύχῃ 333. 

ἀμφιπαγής (332). ἀμφιπαγῇ (53). 
ἀμφιπεριπλήγδην 6. 
ἀμφιπολεύων 135, (268). 

ἀμφιχορεύει 41. 
ἀμφότεροι 241. 

ἀμφοτέρων 44. 

ἀναβλύξζω: ἀνέβλυσεν (133). 
ἀναγχαίης (267). 

ἀναγχαίῳ 167. 
᾿Ανάγχη (52). ἀνάγχῃ 60. ἀνάγχης 

32, (303). ἀνάγχῃ 154, 271, (332). 
ἀνάγχην 178, 211, 238 (212). 

ἀναέξω: ἀνηέξητο (39). 
ἀναερτάξω: ἀνηέρταζεν 322. 
ἀναϑρώσχουσα 880. ἄνϑορε (108) 

(216). 
ἀναιωρέω: ἀνῃώρησεν (212). ἀνῃώ- 

ρῆσαν 228. 
ἀναχλίνω: ἀγχλίνασα (311). 
ἀναχοντίζω: ἀνηχόντιζξε (8). 
ἀναχουφέξω : ἀνεχούφισε (316). 
ἀναχόπτω: ἀνέχοψεν 250. 

ἀναχρούων 260. 
ἀναλύω : ἀνέλυσα 18. 
ἄναξ 148, (254). ἄναχτα (819). 
ἀναπάλλεται δ9. 
ἀναπτύξασα (102). 

ἀναῤῥιπίζω: ἀνεῤῥέπιξον (139). 
ἀναῤῥοιβδέω: ἀνεῤῥοίβδησεν 297. 
ἀνασειράξοντες 230. ἀνεσείρασε 

261. 
ἀνασείω: ἀνεσείσατο 267. 
ἀνασεύω : ἀνέσσυτο 292. 
ἄνασσα 220. 
ἀνάσσων 107. 
ἀνατέλλω: ἀντέλλων 59. ἀνέτειλεν 

308, (1) (69) (204). 
E. Abel, loannes Gazaeus. 

ἀμφότεραι 33. 
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ἀναφαένει (242), 

ἀναχλαινόω: ἀνεχλαίνωσε (208). 
ἄνδιχα 48. 
ἀνδρομέη ὅθ, (184). ἀνδρομέης (111). 

ἀνδρομέην (293) (842). 
ἀνειρύσασα (247). 
ἀνέλχων 108, 295. 

ἀνεμόϑροος (148). 
ἀν μων (48). 

ἀνευάζουσα (297). 

ἀνευρύνουσα (11) (279). 
ἀνηβώωσα 91. 
ἀνήρ: ἀνδράσι (149) (228). 
ἀνϑερεῶνος (162). ἀνϑερεῶνι (38). 
ἀνϑοχόμους (28). 

ἄνϑος (44). ἄνϑεος (216). 
ἀνέης 174, 
ἀνέστημι: ἀνέστη (239). 
ἀνιχνεύων 192. 
ἀννεφέλων (816). 
ἀνοψομένοιο (2). 

ἀνόστεος (87). 

ἀνοστήτου 298. 
ἀντία 202. 

ἀντιχάρηνος (86), 
ἀντιχέλευϑος 81. 
ἀντιπόρου (888). 
ἀντιπρόσωπος 217. 
ἀντίστροφον 27. 

᾿Αντολίη (242). ἀντολίη 56. ἀντο- 
λίης 126, (187). ᾿Αντολέῃ (201). 

ἀντολιχοῦ (215). 

dyruya 116, 232, (178). 
ἀντώπιος (216). ἀντώπιον 287. 
ἀνυμνήσαιμι 10. 
ἀνυφώσας 265. ἀνυφώσασα (106) 

(198). 
ἀνωδίνουσιν (141). 

d£oviny 22, 3857. 
ἄξων 110, 114. ἄξονος 117, (61). 

ἄξονι 134. ἄξονα 188. 
ἀοιδῆς 17. 
ἀοιδούς 79. 



ἀπαγγέλλων (5). ἀπαγγέλλοντες 79. 
ἀπανήνατο 803. 
ἀπαυγάξουσα 205. 

ἀπειλὴ 228. ἀπειλήν 268. 
ἀπειλητῆρα 299. 
ἀπειρεσίων (208). 

ἀπείρονας (135). 
ἀπήμονες (228). 

ἀπήνης 193, 219, 347. 
ἀπλανέος 197. ἀπλανέας 194. 
ἁπλόω: ἥπλωσεν 64, 
ἄπνοον 244. 
ἀπό 15, 57, 270, 314, (70) (82) (115) 

(208) (221) (240) (273) (324). ἀπ’ 
185, 208, (69) (149) (178) (187) 
(257) (281). 

drofBaiver 221. 

ἀποιχομένης (296). 

(223). 
ἀποχείρω: ἀπέχερσε (192). 
ἀπολήγει 217, (25). 
᾿Απόλλων 5. 
ἀποπτύουσα (94). 

ἀποῤῥέπτουσα (291). 
ἀποσείω: ἀπεσείσατο (30). 

ἀποσπάδος (334). 

ἀποστάζουσα (301). 

ἀποστίλβοντος 158, 

ἀραρίσχω: ἀρηρότι (53). 
ἀραχνιόωντα 343. 
ἀργέτις 820. 
ἀργυρέου (281). 

ἀποβαίνων 44. 

ἀποιχομένων 
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ἀργυφέη Ἰ2, 206,317. ἀργυφέης(285). 
᾿ρετή 88. ἀρετῆς 91. 
ἀρηγόνα 16]. 
"Apys 204. 
ἀριστερός 240. 
ἀριστώδινα 138. 

ἄρχτος 36. ἄρχτου 116, 196. 
ἀρχτῴης 198. 
ἅρμα (189). 

Apuovins 127, 141. ἁρμονίης (265) 
(268) (325). ἁρμονέην (16). 

Apodpys (123). "Apoupav (55). ἀρού- 
par (116). 

ἁρπάζειν (217). 
ἁρπαχτῆρι (106). 

ἅρπαξ: &prayt 170, 259. 
ἅρπης (32). 

ἀῤῥήτου 310. 
ἀρσενόϑηλυς 199. 
ἀρσήν: ἄρσενος 207. ἄρσενι 3, 26, 

(325). ἄρσενα 49, (13). ἄρσε- 
νας .230. 

ἄρτι 311, (249). 
ἀρτιγόνους (35). 

dpyains (51). 
dpyeyôvoto 272. 
ἀρχομένη 329. 

ἄσϑμα 25, (295). 

ἀσϑμαίνων 240. ἀἀσϑμαίνοντος 301. 

ἀσϑμαίνοντες 244. 

Aotny (57) 
doxerés 157. 
ἀσμαράγῳ 284. 
ἀσπάξομαι: ἠσπάξετο 313. 

ἀσπαέροντες 243. 
ἄσπετος 162, (314). 

ἄσπορος 195, (343). 
ἀσταϑέεσσιν 226. 

ἄστατα (142). 
ἀστερόεις (204). 

(253). 
ἀστεροπήν 12. 
ἀστερόνωτον 1. 
ἀστερόπυρσος 204. 
ἀστήρ 182. ἀστέρα (207). ἄστρων 

120, 124, 192, (153). ἀστέρας 

196. dorpa 11. 
ἀστροχέτωνα 194. 
ἀστυφέλιχτος 110, (52). 

λιχτον 190, (136). 

ἄσχετος (120). 
ἀταρβήτυισι (230). 
ἀτεχμάρτου 290. 
ἀτέλεστον 270. ἀτέλεστα 104. 

ἥρπαξεν 208. 

ἀστερόεντα 118, 

ἀστυφέ- 



drépuovos (159). drépuova 107. 
Ἄτλας 96, 113, 122, 134. 
ἀτμόν (106). 
ἀτραπόν (254). 

ἀτρεχέως (265). 

ἀτρέπτοισι 159. 
ἄτροπος 103. 

adadémot (117). 
αὐερύυυσα (105). 
αὐλοῦ (338). 

αὐξιβίους 97. 

αὔρης 229, (200). 
αὐτάγρετος (218). 
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αὐτάρ 5, 62, 174, 182, 350, (49) 
(211) (322) (331). . 

αὖτις 235. 
αὐτοβαφής 284. 

αὐτογένεϑλος (223). 
αὐτογόνου 208. αὐτογόνῳ (225). 
αὐτοέλιχτον 273. 
αὐτός 65, (218). 

αὐτόσπορος 137. 
αὐτόσσυτον (125). 
αὐτοτέλεστον 20. 
αὐτοφαής (221). 
αὐτογάραχτος (96). 
ἀἠχενίην 261. αὐχένιον (50). 
αὐχήν: αὐχένος (49). αὐχένι 47, 

© 326, (19) (37). αὐχένα 99, 172, 
212, 258, (23) (54) (276). 

ἀφάσσων 191. 
ἀφεγγέα (245). 
ἀφίστημι: ἀποστήσασα 222. 
ἀφράστων 295. 
᾿ἠφροδίτη (69). 

Agpudiry (272) 
ἀχγλύν (94). 
ἀγλυόεντας (247). 
ἄγος: ἀχέων 178. 
ἀχγράντου 24. ἀγράντῳ 76. 
ἄγρει 149. 
ἄφ 230. 
dpida 128. 

αὐτήν 133, 189. 

αὐτόσπορε 24. 

Agpodiryv (5). 
Agpodirns 199. 

dpopos 143. 
Baëÿôy (206). 
Paiverw 176. 

βαιόν 222, 335, (197) (296). βαιήν 

(42). βαιά (6). 
Baxyeve 8. . 
βάλλω: βαλών (231). βαλοῦσα 94, 

(64) (177) (248). βαλόντες (114). 
βάπτω: ἔβαφεν (182). βάφασα 

(93). βεβαμμένον (112). 
βαρβαρόφωνος (161). 

βαρύγουνον (212). 

βαρύδουπον (138). 

βαρύμογϑος 174. 

Bapuvouévou 104. 

(128). 
βαρύς: βαρύ (295). 
βαρυτλήτων 178. 
βαρύφωνος (144). 

βελέμνῳ (92) (106). 

βητάρμυνε (107). 

βιάξομαι: ἐβιάξετο 236. βιαξομέ- 

voto (143). βεβιασμένον 289. 
βέβλον 191. 

Bios: βίου (319). 
βιοσσόον (11). 
βιοτῆς 28. 
βιότοιο 21, 140, 173, 179, (304). 
βλαστάνω: βλάστησς (4). 

βλαστήματι 147. 
βλεφάρων (153). βλεφάροισιν (185). 

βλεφάροισι 336. βλεφάροις (175). 
βλητοῦ (67). 

βλοσυρόν (283). 

βλύόξω. ἔβλυσεν (810). ἔβλυσε (34), 
βολάων (178). 

βορέης 229, 247, 264. Bopÿos 109, 
117. 

Bopetädos 197. 
βόσχει (90). βόσχεται (104). 

βόστρυχα 41. 
βοτανηφάγος (215). 

βουβῶνυς 148. 

βαρυνομένην 

6° 



βοῦς: βοός 301. 
βραϑδύγουνος (29). 
βραδυπειϑέα 252. 
βραχίονας 821. 

βραχύς (85). 
βρεμέϑουσα (145). 
βρέφος 56, 180. 
βροντή (145) (161). δροντῆς (137). 

βροντήν 12. 
βροτέην 160. 

βρυόεντι (79). 
βρυχᾶτο (332). 
βυϑῷ 803. 
βυσσόϑεν 306. 
Tata (7) (25) (81). Τ αίης (14) (87) 

(47). γαίης 2156. 1 αέῃ (57). γαῖαν 
113, 186, 274, (341). 

γαιηόχὸος (46). 
γαλήνης (75). γαλήνην (68). 
γαλήνιον 177, 840. 
γαληνιόωντε 98, γαληνιόωντες 225. 

γάρ 17, 21, 27, 56, 145, 164, 263, 
(108) (265). 

γαστήρ 346. γαστέρος 295. γαστέρι 
(99). γαστέρα 150, 305, (128) (214). 

γείτονος 801. yeérove 115. yeérova 

188, 215, (263). 
γελόωσαν (δ). 
γενέϑλη 89. γενέϑλης (22). γενέ- 

ὅλην 10, 127, 188, (8). 
γένεϑλα (80). : 
γενείου 298. 
γένος 161]. 
γένυν 255, (82). 
γεραίρων (319). 
γεροντιχόν 48. 
γέρων 287, (30). γέροντα 61. 

γηραλέην (212). 
γῆρας (30). 
γίγνομαι: γενέσϑαι 121. γεγαῶτα 

(82). 
γῳνώσχω: ἔγνων (131) (271). 
γλαγόεντας 818. 
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Γλαῦχος (81). 
γλαυχόν 86. γλαυχά (81). 
γλυχύμορφον (273). 
γλυχύός (100). γάυχόν (240). 
γλῶσσαν (82). 
γλωχῖνα 802. 
γονή (180). γονήν 140. 
γόνιμον (325). γονέμῃ (21) 

γονόεσσαν 5, (8). 

γόνυ 258. γουνός 253. γούνατα 252, 
(14). 

γραμμή 29. γραμμῆς 38. γραμ- 
μῶν 44. 

γραπτόν 298. 
γυάλοιο (46). 
γυμνός 63, 101, 156. γυμνά 848. 

γυμνόω: γυμνούμενον 124, γύμνωσε 

321. γυμνώσας 160. 

γυναῖχες (227). 
γυῖα 63, 99, (206) (219). γυέων 270, 

(115). 
δαΐδων 52. 

δάχτυλος 165. δάχτυλον 286, (76) 
(251). δάχτυλα 106, 163, 167, 
(337). 

AAQ: δεδαημένος (217). 
dé 2, 80, 33, ὅδ, 63, 69, 72, 73, 

76, 92, 104, 109, 112, 115, 117, 
146, 149, 168, 159, 184, 206, 208, 
214, 218, 223, 232, 233, 238, 244, 
256, 266, 284, 289, 290, 291, 298, 
307, 311, 316, 320, 821, 324, 327, 
329, 344, 346, 353, (7) (11) (18) 

(23) (83) (38) (41) (68) (64) (68) 
(74) (76) (79) (86) (90) (100) (111) 
(112) (127) (130) (145) (170) (176) 
(178) (183) (186) (194) (206) (208) 

(215) (225) (229) (245) (249) (262) 
(281) (295) (300) (318) (325) (336). 

δ᾽ 27, 35, 82, 84, 100, 144, 157, 
221, 239, 253, 254, 287, 335, 866, 

(81) (56) (142) (160) (236) (270) 
(802) (308) (888). 



δειδιόωσα (248). 
δειελινήν 861. 
δείχνυτο (302). ἔδειξεν. 178, 290. 

ἔδειξε 198. 
δέχα δῦ. δεχάτης 212. 
δέμας 73, 108, 149, 184, 266, (10) 

(95) (308) (811). 
δενδράδα (290). 
δεξιός 240. δεξιόν 102, 118, 124. 
δεξιτερῷ (330). δεξιτερῆς (238). 

δεξιτερῇ 322. δεξιτερήν 160, 

249, 860, (77) (336). 
δεραίης (63). 
δέρῃ (305). 
δέρχομαι: 

280. 
δεσμῷ 167, (86). δεσμόν (53) (115). 
δεύτερος 199. 
δέχομαι: ἐδέξατο (157) (220). 
δέω: δήσας (60). δεϑέντες 241. 
Δήμητρος (22) (228) (300). 

δι 1, (101) (184). 
διαβάς 271. 

διάβροχον (44). 
διαϑρώσχοντα 296. 
διαίνω: ἐδέηνε (43). 
διάχτορον (236). 
διάμετρον 210. 
διαῤῥήξασα (127). 
διάσσυτος 238. 
διασχέξων 279. 
διαυγέος (65). διαυγέα 183, (237). 
διδάσχω: ἐδίδαξε (169). 
διδυμάονος 106. διδυμάονα 264. 

294. 
διδυμητόχος (84). 
δίδυμος: 

διδύμους 818, (34). 

δίξυγα (12). 

διίστημι: διαστήσας (336). 
διχαέοις 64. 
δίνῃ 240. 
δϑινωτόν 274, 

ἕδραχον (288). ἔδραχε 

διδύμη 67. διδύμης 88. 

69 

διπλόον θθ. 
δίσχου 84, 222, (216). δίσχον 49, 

66, 134, 207, (175) (282). Ὁ 
δισσόν (56). δισσά (131). 
δίφρου 982, 349, 
διχαζομένην (284). 
διχϑαδίῳ (10). 
διχομήνιδος 208. 
διψάδος 116. 
δίφιον (44). 
διώχεται (249). διώχων 7. 
δοχεύει (77) (261). δοχεύων 276, 336. 
δοχέω: δεδοχημένος 306. 
δολιχοδρόμον (213). 
δολιχός : δολιχῷ 6. 
δολιχόσχιον 144, 
δόλον 80. 
δορέτολμος 204. 
δοῦπον (162). 

δόχμιος 185, 252. 
δόχμωσεν 255. δογμώσας 909. 
δράσσω: δεδραγμένος 289. 

δρεπανηφόρος (303). 
δρεφαμένη (274). 
δρόμος 187, 245. δρόμον 138, 216, 

323, 355, (244) (253) (285) (327). 
δροσερήν 282. 
δροσόεσσα 331. δροσόεσσαν (272). 
δύνει 184, (246). δύνοντος 181. 

δύο 123, (227). 
δύσιν 61, (188) (198). 
δυτιχόν (199). 

δυωδεχάμηνον 142, 
δυωδεχάμοιρον (253). 
δυωδεχάωρος 816. 

δολιχόν 256. 

Ἕβδομος 204. 
ἐγγύϑεν 830, (96) (197). 

éyr0d 197, (261). 
ἐγγύς 220, (46) (78) (206) (297). 
ἐγχύμονος 17. ἐγχύμονα 191, (121). 

ἐγχύμονες 14. 
ἐγώ (66). μοέ 16, μέ 1, 7. 
ἕδρης (61). 



ἑδριόωσα 70. 
dépons 334. ἐέρσην 297, (55). ἐέρ- 

σαις (117). 
ἐθεέρης (72). édetpas (18) (317). 

ἐϑέλων 253. | 
εἰ {186). 

Etapos (278). : 
εἰαρενήν (5) (272). 
εἶδος 45, 66, 301, (56) (172). 
εἰχών 38. εἰχόνα 144. 
εἰλιπόρῳ 248. 
εἱλέσσων 235. 
εἵματα (243). 

εἰμέ: ἐστίν T9, 180, 187. ἔστιν 154. 
ἐστί 203. ἔστι 43, 72, (208). ἔασι 

(114). εἰσίν (152). ἣν (223). ἔην 
201, 224, (46). ἦεν (24). ἔσσε- 

ται (259). ἔμμεναι 165. εἶναι (56). 

ἐών 101, (100) (315). ἐοῦσα 109 
ἐόν 175. ἐόντα (276). 

εἰν (104) (260). Cfr. êvé et ἐν. 
εἰρήνης 33. 
ets (343). 

(260). 
εἰς 7, 55, 61, 62, 70, 91, 94, 102, 112, 

143, 168, 175, 177, 196 (bis), 210, 
355, 360, (24) (32) (39) (54) (59) 
(77) (82) (87) (146) (154) (172) 
(179) (182) (188) (189) (198) (218) 
(246) (247) (286). ἐς 98, 116, 
163, 176, 234, (120) (153) (340). 

εἰσέτι 78, (112). 

εἰσορόων 288. 

ἐχ 27, 37, 49, 58, 73, 109, 149, 212, 
291, 344, (8) (11) (43) (44) (86) 
(100) (181) (226) (250) (309). ἐξ 
(213). 

éxdoty 69. Éxdotw (326). 

ἐχάτερϑεν 68, 111, 269, 305. ἔχά- 
τερϑε (15). 

ἐχεῖνος (229). 
ἐχηβολίην (242). 

ἐχταδίην (19). ὁ 

Υ. ἑλίσσω. 

ἕν 196, (54) (119). ἐνέ 

10 — 

ἐχταδόν 328. 

ἔχτος 203. ἔχτη 340. 

ἐχών (218). 
ἐλατῇῆρυς 158. 
ἐλαύνει (147). ἐλαύνεται 31, 53, 

217. ἐλαυνομένοισι (165). ἐλάσῃ 

(187). ἐλάουσα 324. 

ἐλαφρέξων 100. 

ἐλέαιρεν (123). 

ἐλέγξας (330). 

ἐἑλιχώδεϊ 48. 
ἐλιχώπιδος 293. 
ἕλιξ 20, (24) (277). 
ἑλίχων (156). 

χεσσι 42. 

ἑλίσσω: ἑλίσσει (27) (49). ἔλεξε (87). 
ἑλίσσων 142, 278, (267) (340). ξλέ 

ξας 166. ἑλισσομένῃ 190. 

ἕλχει (95). εἶλχε (246). ἕλχων (195). 

ἕλχειν 177. ξλχομένην (107) (179). 
ἐλπίς (303). ἐλπέδι 176. 

ἔμμοροι 229. 

ἐμός: ἐμήν 26. 

ἔμπαλιν (105). 

ἔμπεδος 114. 

ἔμπης 21. 
ἕμπυρον (217). 

ἕμφρονος 310. 
(259) (321). 

ἐν 2, 115, 126, 145, 171, 192, 206, 
305, 346, (79) (111). Cfr. ἐνέ et 
εἶν. 

ἐναύλων 299. ἐναύλους (139). 

ἔνδοϑεν 48. 

ἐνδόμυχον (91). 

ἔνδον (89). 
ἐνδοπαγῇ (269). 
ἕνερϑε 157. 

ἔνϑα 112 (bis). 
ἔνϑεν 180, 154, (180). 
ἔνϑεον 33. 

ἐνέ 42, 55, 70, 80, 84, 119, 325, (57). 

Cfr. εἰν et ἐν, 

ἕλιχα (327). 
ἑλέχεσσιν (270). ἑλέ 

ἕαπυρα (194). 
ἔμφρονε 1, 13, 88, 

ἐνδόμυχοι (141). 



ἐννύχιον (240). 

ἐνοσίφρονι 8. 

ἔντοσϑεν (140) (269) ἔντοσϑε (83). 
ἐντροπαλιξομένην 267. 
ἕξ 349. 
ἑξάξυγον 323. 

ἐξαπίνης 233, (155). 

ἔξυχα 239, (270). 

®ouxey 176. 
Eos (224). ἕόν (275). 
ἐπαΐξας 63. 

ἐπαμβλύνων 46. 

ἐπαντέλλει 65. 

ἑἐπαστράπτουσι T8. 
ἐπαυχμώωσαν (123). 

ἐπεέ 173, (181). 
ἐπείγει 359. ἐπειγομένοιο 327. ἐπει- 

γομένῃσι 248. 

ἐπέοιχεν 161. 

ἐπερχομένην 351. 
ἐπήορον 164. 

ἐπήτριμα (134). 

ἐπί 50, 97, 100, 160, 181, 189, 224 
(bis), 335, 351, (76) (158) (244) 
(293) (333). ἐπ’ 47, 76, (49) 
(86). 

ἐπιβήτορας 349. 
értBpouéouaa (161). 
ἐπιδεύεται 158. 
ἐπιέλπομαςε 56). 
ἐπιϑρώσχουσαν (20). 
ἐπιχλίνωσιν (186). ἐπιχλένων 186. 

ἐπιχλίνυυσα (9). ἐπιχλένουσαν 
(264). 

ἐπιχυσμήσας 144. 

ἐπιχρύπτειν 125. 
ἐπίχυρτον 224. 

ἐπίουρε 19 

ἐπιπλήσασα (22). 
ἐπεῤῥιπέίξζω: ἐπεῤῥέπιξεν (294). 

ἐπέῤῥυτον (115). 
ἑπιῤῥώσας 172. 
ἐπισεύω: ἑπεσσυμένου 2580. 

1] 

ἐπισπεύδουσι (00). ἐπισπεύδουσαν 

359, (164). 
ἐπισταγύουσα (62). 

ἐπιστείγουσα 334. 

ἐπιστηρέζυμαι: ἐπεστηρέζετο 288. 
ἐπιστορέσασα (174). 
ἐπιστρέψας 259. 

ἐπισφῴγων 118. ἐπισφίγγουσα 92, 

918, (299). ἐπισφίγγουσαι 8327... 
ἐπιτίϑημε: ἐπέϑηχεν 160. 
ἐπιχϑονίους (3). 

ἐπολβίζων (321). 
ἐπολισϑαίνω: ἐπωλίσϑησεν (116). 

ἐποπτεύουσιν (58). 

ἔπος: ἐπέεσσιν 26. 
ἐποτρύνων 9. 

ἑπτάστερος 187. 

ἐρείσας (39), 

ἐρέσσεται (98). 
ἐρετμώσασα (68). 

ἐρεύγεται 1138. ἐρευγομένη (162). 

ἐρευϑαλέην (82). 
ἐρευϑομένης (1839). ἐρευϑομένων 85. 
ἐριαύγενας 231. 
Ἑρμάωνυς 108. 

ἐρόεσσα (70). 

ξρπηστῆρα (305). 
ἑρπύξων (4). ἑρπύξουσα (90). 
ἕρπω: ἕρπει 29, 175, (146) (189). 

ἕρπων 4, 143, 245, (87). 

ἐρύχων (164). 

ἐρύω: εἴρυσε 237, 271. 
ἔρχεται 182, 355, (196). ἐρχομένη 

(286). 7άϑεν (158). 
Ἔρως: Ἐρώτων (125), 
ἐρωτοτόχων (273). 

ἐσϑλομανής 83. | 

Ἕσπερον 180. Écrepa 36, 
ἐσσυμένη 358. ἐσσυμένην (169). 
ἐσγατίη 353. 
ἔσχατον 358. 
ἑτέρη 82, (236). ἑτέρης 336. éré- 

ρὴν (335). ἑτέρων 166. 



ἔτι (142) (160) (296). 
ἔτος: ἑτέων 137, (213) (327). 
ed 271. 
ebdtos 38, 63. 

εὐεπιάων 14, 75. 

εὔια 15. 
eblogos 339. 

εὐόδμου (215). 

‘ebnoloy 1388. 
εὔπους: εὔποδιε 106. 
ébnrepos (210). 
'εδρίσχω: εὖρε (343). 

Εὖρος 229, 260. Eüpou (197). 
Ebpwrny (57). 
εὐσεβίησι (122). 

évrpoydhotat 209. 
edpaës 306. 

Edpopias (231). 
edwdet (275). εὐώδεσι (214), 
ἐφαπλώσας 47, 256. ἐφαπλώσασα 

(74) (238) (250). 
ἐφεδρήσσει 146. 

épiormm: ἐπιστήσαντες 238 
ἔχει 82, 69, 189, 343, (186). ἔγουσι 

326, (227). elyey (296). ἔχων 6, 
114, 157, 270, 281, 311, (47) (110) 
(206) (207) (326) (333). ἔχουσα 

30, 84, 207, 332, 341, (13) (78) 
(89) (172) (188) (233). ἔχουσαν 

164, (56). ἔχοντες (115). 

“Εωσφόρος (204). 
Ζείδωρον (199). 
Ζεύς: Ζηνός 202. 
Ζεφυρηΐδος (200). 
Ζέφυρος 255. Ζεφύρῳ 229. 
ξζοφόεσσα (309). 
ζόφον (247). 

ζυγίης (283). 
ξυγόδεσμον 847. 
ζυγόν 326, (268) (286). 
ζωγρήσας 26. 
ζωδιαχόν (257). 

ζώνης 215. ζώνην (201). 

72 — 

ζῳογόνος (304). ξῳογόνῳ 129. Ewo- 
γόνοις 51, (121). 

ξῳοτόχου (22). ° 
ξῳοτύπος (260). 
ζωότῆρα (63) (185). ζωστῇρσι 101. 
Ἤ 80. 
ἡβάω: ἤβησεν 209. ἡβήσαντα 60. 
ἡβώωσα 40. 

ἥβης (211). ἤβην (220). 
ἡγέτις (289). 
ἡγήτορας 281. 

ἤδη 11, (108). 
ἧδυ βόλου (129). 
ἡδυχόμων (12). 
ἧδός : ἡδύν (280). ἡδύ (204). ἡδέξ 

88, (86) (219). 
ÿé (100). 

Ἠέλιος 200. Ἠελίου 316, (178) (210) 
(222). ἠελίου 181. ᾿Πελέοιο (203) 
(261). Ἠέλιον 277, (185). ἠέλιον 
(290). , 

ἠερίην 266. ἡερέῃσι 328. 
ἠερόφοιτος (109). 
ἦϑάς 60. 

ἦϑος 19. ἤδεα 90. 
ἤματος 848, (194). 

ἡμετέρη 168. ἡμετέρης 76. 
ἥμισυ (188). 

ἡμιφανῇ (202). 
ἠνεμόφωνον (164). 

ἡνία 284, 249. 
ἡνίοχον 136. ἠνιοχῆα 276. 
ἡνιογεύεε 67, 323. ἡνιογεύων 186, 

312,(196) (327). ἡνεοχεύσας (213). 
ἠρέμα 184, 201. 

Hpeyévera 315. Ἠριγενείης 181, 200, 
342, (244). 

ἡχῇ (169). 
ἦχι 54, (113). 
ἠών: ἠόνας (86). 

Ἠῷον 858. 
Ἠώς 820. Ἠοῦς (203) (248) (285). 

ἠοῦς 882. Ἠῷ 358. 



θάλασσα (65). ϑαλάσσης (81) (100). 
ϑάλασσαν 18. 

ϑαλασσοπόροίισὶν (84). 
ϑαλερόν 149. ϑαλερούς 82]. 
ϑάλλω: τέϑηλεν 35. τέϑηλε (6). 
θαλυσιάς (297). 
ϑαλύσια (61). 
ϑαμβαλέῃ (285). 

ϑάμβησε 278. 
ϑάμβος 69, 303, (170) (227). 
ϑαῦμα 286. 

ϑαύμαξζξε 307. 

ϑεηγενές 19. 
ϑεηδόχον 22. 

ϑεήτορα (175). ϑεήτορες (265) 
ϑέλγω: édélyero 286. 

ϑεμέϑλων 180. 

ϑεμείλια (45). 

ϑεοδέγμονος 88. 

ϑεοῤῥήτων 75. 
ϑεός : ϑεόν 177. 
Jeoreuyéos (51). 
ϑερειομένοιο (298). 
ϑερμός (315). ϑερμόν 268, (302). 

ϑερμά (195). ϑερμοτέρῳ (314). 
ϑεσμόν (340). 

ϑέουσαν 121. 

ϑηεῖτο (313). 

ϑηλύνασα (7). 

θῆλυς: ϑῆλυν 207. 
ϑηλυτέρην (325). 

ϑηρήτορας (91). 
ϑόλον (89). 

δϑοῆς 18. ϑοῦ (64) (239). 
(147). 

ϑράσος 260. 
ϑρασύβουλος (229). 
ϑραυομένων (146). 
ϑρέπτειραν (1). 
ϑρεπτήρια (201). 
ϑρίξ: τρέχα 251. 
ϑρώσχουσι 241, (155). ϑορών (81). 

ϑοήν 

ϑοροῦσα (241). ϑορόντες (137). 
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ϑυέλλαις (16]). 
ϑυελλήεσσα(101). ϑυελλήεσσαν 288 
ϑυελλοτόχοιο 248. 
ϑυιάδας 236. 

ϑώχῳ 70. 
ϑωρήσσεται 56. 
Ἰάλλων 294. 
ἱδρῶτας (301). 
ἐϑύσσων (259). 
ἐϑυτενής 112. 
ἰχεσίην (128). 
ἰχμαλέης 278. ἰχμαλέους (301). 
ἰχμάς : ἰχμάδα (104). 

ἔχμιος (811). 

ἱμάντας 257, 898. 

ἐμάσϑλην 822, (188) (195). 
ἱμάσσων (84). ἱμάσσομαι 3. ἵμασσο- 

μένης (142). 
ἱππεύων 282, (19θ). 
ἵππος 265. ἵππου 250, 255. ἵππους 

290, 286, (187). 
inrauévn 355. ἱπτάμεναι 829. ἧπτα- 

μένων (119). ἱπταμένους 250. 

Ἶρις (172) (188) (198). 
σήμερον (271). 

ἰσοελχέα (284). 
ἰσοχέλευϑον 216. 

ἰσοπαλής 164. 
ἰσόῤῥοπος 64, 110. ἰσόῤῥοπον 165. 

ἵσταται 40, 96, 122, 245, (172). στά- 
μένη 316. ἱστάμενοι 289. ἕστα- 
μένας 849. ἔστη 62, 111, 339. 
ἔστησεν}70. στήσασα 197. ἔστηχε 
253, 356. 

ἐσχέα 234, 
ruy 867. 
ἰγϑυγόνων (70). 
lyôüs (98). ἰχϑύν 12. ἰγϑύες (80). 
ἔχνος 102. lyvea 220. 
ἰωῆῇς (158). 

Καί 4, 8, 28, 38, 40, 41, 48, 47, 
60, 64, 65, 67, 69, 87, 89, 94, 
96, 98, 101, 108, 112, 113, 114, 



116, 120, 126, 128, 132, 137, 143, 

150, 162, 169, 173, 175,177,180,187, 
188, 194 (ter), 198, 200, 202, 210 
(bis), 213, 216, 225, 228, 234, 235, 

237, 240, 245, 247, 249, 251 (bis), 

255, 258 (bis), 260, 263, 271, 272, 

275, 276, 278, 281, 282, 296, 298, 

307, 314, 318, 321, 323, 326, 328, 
333, 342, 346, 348, 352, 358, (1) 

(4: (6) (9 bis) (21) (23) (26) (27) 

(30) (32) (34) (39) (43) (45) (52) 
(55) (60) (63) (67) (70) (72) (77) 
(80) (83) (85) (89) (94) (95) (97) 
(98) (104) (106) (108) (109) (122) 
(124) (126) (130) (133) (137) (139) 

(147) (151) (153 bis) (154) (155) 

(158) (163) (166) (168) (170) (173) 
(175) (178) (179) (181) (183) (186) 

(191) (195) (199) (203) (213) (217) 
(219) (220) (224) (227) (229) (241) 

(243) (246) (248) (250) (253) (256) 

(259) (262) (264) (268) (276 bis) 

(278) (281) (283) (285) (287) (289) 

(290) (292) (293) (303) (304) (309) 

(311) (314) (315) (317) (819) (326) 
(329) (330) (335) (341) (342 bis) 

χαχότητος (294). 
χαλάμοισιν (230). 
χαλέουσιν 165 χαλέουσι 118. ἐχά- 

ἀεσσεν (256). ἐχάλεσσε (231). 
Καλλιόπης 77. 
χάλλος (275) (281). 
χάλπιν (121). 

χάλυξ 86. χαλύχων (282). 
χαλύπτρην (126). 
χαλύπτω: χαλύπτει 157, (308). χα- 

λύπτεται 221. ἐχαλύπτετο (302). 
xalürteto 101. χαλυπτομένου 345. 
χαλυπτομένοιο 159. χαλυπτουμέ- 

νῆς 84. ἐχάλυψεν 148. χαλύφψας 

(192). 
χάμνων (331). 

χαμπτῆρα 233. 
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χάμπτων 163 χάμπεουσα 188. 

χαμπτομένην 166. Exauge 102. 

χαναχή (144) (151). 

xavayn0éos (162). 

χάρη (234) (302). χρᾶτα 98. 

xapmvou 149, 291, (38) (86) (174) 

(320). χαρήνῳ (207). χάρηνα 

(131). 
xapis (95). 

χαρπός (39). χαρπόν (31). χαρπῶν 
(12). χαρπούς (84). 

χαρποφόρος (800). 

χαρτερά 249, 

χάρχαρον 175. 

χασιγνήτη 80. χασιγνήτης 886 
χατά 222, (134) (197). 
χαταχρύπτουσα (90). 

xaraytioy 207. 

χαταπτώσσυυσα (246). 

χατάσχιος (306). 

χατάσχετος 342. 
χατηφιύωντι 354. 

χάτοπτρον (186). χατόπτρου (185). 
χαῦμα 344. 

χαχγλάξζων 275. 
χελάδοντα 296. 

χελαϊνιόωσα 354. 

χελάρυξε (129). 

χελεύϑου 34, 189. χελεύϑων (154) 

(169) (258). χελεύϑοις 139, 243, 

328, (20) (145). χελεύϑους 1179. 
χέλευϑα 4. 

xevevos (143). χενεῶνα 279. 
χέντρον 109, 175, 190, (47). 

τρῳ 8, 262. 
χέντωρ: χέντορα (157). 

χεραίης 802. 

χεράννυμι: χέρασσε (177). 
σας 286, (255) (339). 

χέρας (21) (24). χεράατι (97). 
xepaopopos 284. 
xepôets 303. 
χεφαλήν 228, 258, (178). 

XÉy- 

xep da- 



χήπων (273). 
χῆτος 281, 298. 

χίνημα 246. 
χενυμένην (83) χινύμενοι 245. χι- 

νυμένων (21θ). ° 
xd τῇρι (10). 
χλίνω: ἔχλινε 258. xlivouaay 351. 

χλινομένῃ 356. . χλινομένων 236. 

χέχλιτο (219). xexlmévos 287. 

χεχλιμένην (76). 

χλίσιν 120, 181. 

χλονέοντες (139). 

χλυξζομένην 305. 

χοιλαίνουσα (128). 
χόλπου 345. χόλπον (279). χύλπων 

57, (70). ᾿ 
χυμάω: xouowat (23). 

χομήτης (4). χομήτην 50. 
χομέξει 61, (201). χομίξων 128, 295, 

309, 205) (323) χομίξειν 161, 
(60). 

xopaz 97, 224. 
χορύμβου (2). χυρύμβυυς (26). 

χυρύσσων 25. χορύσσετο (67) (160). 
χυορυσσομένην (66). χεχυρυϑμένυς 

(914). 

χοσμέω: χοσμούμενον (321). 

χυσμήτορει (328). 

Κόσμος (322) (335). χόσμος 27, 
(266). χύσμου 19, 172, (54) (263) 

(318) (324). χόσμοιο .37, 128, 

131, 136, (265) (313) χόσμῳ 48, 

169, (277) (321). Αόσμον (321). 
χύσμον 11, (291). 

χοτέων 268. 

χούρης 218. χοῦραι 326, (228). χού- 
pas (261). | 

χούφιξεν (10) (63). χούφιξε 291, 

(113). χουφίζων 96 χουφίξυυσα 

(243). χουφίξετο 108. χουφίξοντο 

225. 

χοῦφος: χοῦφα 352. 
χόχλου 147. χόχλον 247. 

{ὃ 

χραδίης 49. χραδίῃ (235). 
χρατεροῖο (338). 
χρατέω: xpaiéouoa 130. 
xpiva (6). 
Κρόνος 201. 
χρουνηδόν 294, (134). 

xpuualéoy (310). 
χρυόεσσαν 116. 

χρύπτουσα (148). 

χρυπτά 121 

χτύπος (158). 
χυανέην (93). χυανέαις 42. 

χυβερνητῆρα (75). 

AvSspein (280). 

Κυϑήρης (282) 
χυχλάδα 282. 

χύχλος (193). χύχλυυ (188). χύχλοιω 

(180). χύχλῳ 21, (183) χύχλον 

(202) 1267). χύχλα (67) (237). 
χύχλων (208). χύχλοις 42, 119. 

χυχλούμενον 274. χυχλώσας (270). 

χυλίνδειν 357. 

χῦμα (97). 

χυμαένοντος 311. 

χυρτύς: χυρτά 215. 
χυρτόω: χυρτούμενος 906. χύρτωσε 

251, (179). χυρτωϑείς 292. 

χωμάξυυσα (278). ἐχώμασεν (109). 

χῶμο: 53. χῶμον (280). 

χῶνον (245). 

Λάβραξ 1100). 

λαβρόν (86). 
λαγόνων (8). 
λαγχάνω: λαχών (269). 
λαιμῷ (160). 
λαιός : las 290, (249). λαιῇ (74). 

λαιήν 191. λαιόν 84, 125. 

λαμπάδα 186, (66) (167) (205) (243). 

λαμπτῆρος 95. λαμπτῆῇρας (150). 
λάμπω: λάμποντος 316. λάμποντα 

(207). λάμπουσα 206. λαμπομέ- 

νὴν (205). ἔλαμῴε 202, 
λασιότριχα 282. 

ἔχρυψεν (83). 

\ 

λαβρωτέρῳ (298). 



λειμῶνος (3). λειμῶνα (274). λει- 
μῶνας 91. 

λείψανον (296). λείψανα 332. 
ἀέχτρων (240). 
λεπάδνῳ (288). ἀέπαδνα (195). 

λεπταλέον 338. λεπταλέους (299). 

λεπταλέοις 46. 
λεπτόν 848, 

λευχοπάρῃος (98). 
λευχός: ἀευχόν (207) (276). λευχά 

(177). 
ἀλευχυφανής (70). 
λευχοχέτων (244). 
λεύσσει (66). λεύσσουσα 833. 
λεχώϊα (14). 
λέων (332). 
λιγύφωνος 2. 

λιμοῦ (17). 
λιπόσχιος 830. 

λιπότριχα (292). 
λοξόν 259, (257). λοξά 218. 
λοφιῆς 289. λοφιήν 251. 
λοχείης 58, 208, (11). 

loyéns 24, (34). doyén (225). 
λόγμην (292). 
λυχάβαντα 142, (255). λυχαβάντων 

(59) (223). | 
λύματα (17). 
λύσσαν 5. 
λύω: λύσας (17). 
αξούς 819. 
μαῖα 75. μαῖαν (18). 

μαιάδι (16). 

μαινάδι (160). 
μαίνω: μεμηνότες 239. 

μαίωσε 58, 210. μαιώσατο (16). 

μαχρός: μήχιστα (154). 
μᾶλλον 27, 135, (151). 

μαντεύεται 87. ἐμαντεύοντο (282). 
μαραινομένης (221). 
μάρμαιρεν 39. μάρμαιρε 82. uap- 

μαίρων 182. μαρμαέροντα (1). 

μαρμαρέης 132. 
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καρμαρυγή (160). μαρμαρυγήν 208, 
888 

μάρπτω: μάρφας 234. 

μάρτυρι (258). 
μάστιε 219, (239) (289). 

μέγας: μεῖξον 80. μέγιστος 122. 
μεϑέπει 152. μεϑέπων 268, (14) 

(329). μεϑέπουσα (35). μεϑέπου- 
σαι 188. 

μεϑίστημι: μεταστήσας 184. 
μεϑύω: μεμεϑυσμένος (269). 
μειδιόωσα 840. 

μειλιχέης (75). 
μεέωσε (190) (290). 

μελαγχρήδεμνος (245). 
μελαινομένης 304. μελαινομένην 

(93). 
μελανόχροϊξ (234). 
μελανστέρνοιο (126). 
μέλας (28). μέλαν (91) (177). ue- 

ἀάντερον (89). 

μελίσσης 18, 81. 
μέλλουσα 357. 

μέλους 25. μελέων 157, 236, 267, 

(33) (323). μελέεσσιν 343. μελέ- 
εσσι (27). 

μέν 385, (36) (62) (119) (233). 
mevotv 87. μενοινῇ 2. 
μεριξζομένων (339). μεριξομένας (δ7). 

μεμερισμένα 167. 

μερέμναις 89. 

μερόπων 1δ4. 
μεσημβριάς 86. 

μεσημβρέξζουσα 889. μεσημβρίζου- 
σαν (191). 

μέσην 128. μέσον 62, (172) (194). 

μέσα 284. 

μεσσατίη 108. 
μέσσῳ 55, (47). μέσσα 31. 

μεταχλίνων (338). 
μεταλλάξασα 61. 

μετάλλου (281). 

μετάμειφεν (224). μετάμειφε (255). 



μετανεύμενος (257). 
μετάρσιος 814. μετάρσιον 109, (54) 

(113). μετάρσια (337). 
μετάσσυτον 360. 

usraoteiyoyra 276. 
μεταστρέφασα (312). 

μετάστροφον 102. 

uerdtporos 356. 
μέτειμι: μετήϊαε 216. 

μετέπειτα (80). 
μεατόπισϑεν (151). 
μετοχμάξοντες 221. 

μέτρον (134) (211) (326 bis). μέτρῳ 

26. μέτρα 84, 166, (169). 
μετώπου (301). μέτωπα 215. 

μή 80, (188). 
μηχεδανός (24). 
μηχύνεται 820. μήχυνεν (286). μη- 

χύνασα (176). 
Μήνης 228. 
μῆνεν 80. 

μηροῦ 169. μηρόν (15). 
μητρός (40). μητέρι (87). μητρί 

(201). 
μίγνυμε: ἔμιξεν (281). ἔμιξε (341). 

μεμιγμένα 382. 

μέμημα 48. 
μέμνουσι 245, 350. 

μινύϑουσα 40, 221. 
(192). 

μιξόχροα (202). 
μέτρη 819. μέτρης (176) (190). 
μίτρωσαν 828. 

μνηστῆρες T1. 
μογήσας (222). 

μόγις 268, (167). 
μογοστόχος 88. μογοστόχα (17). 

μοῖραν (284). 
Ῥοιράων 211. 
μόρον (218). 

μορφῆς 144, (111) (231). μορφῇ 16. 
μορφοῦτο 188. μορφούμενος (226). 

μόρφωσεν (188). μόρφωσε 66. 

μινύϑουσαν 
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μούνη (287). μοῦνον 290. μοῦνα (337), 
Ἠούσης 74. Moücay 198. μοῦσαν 

(171). Movodwv 8. 
Ἠουσοτόχος 132. 
μόχϑησε 262. μοχϑήσασα 88. 
μογϑίξων 104, 

μόχϑῳ 88, 90, 100. μόχϑον 94, 270. 
m8oc 107. μύϑου 108. μόύόϑων 6. 

puxdopar: ἐμυχήσαντο (187). 
μυχήτορα 247. 
μυχτῆρι 298. 
μυριόχεντρα (17). 
μυριόχυχλον 192. 
μυρίος 122. μυρία 88. 
μυστήρια 345. 
Νεήλυδας (35). 
νειόϑι 123, (246). 

νεοπτοίητον (167). 
νέος: νέον 58, 

νεόσσυτον 67. 
νεότητι (28) (221). 
νέρϑεν (45). 
νεύματι 108, (53). νεύμασιν 169. 

νεύω: νενευχότα 106. 
νεφέλης (126) (140). νεφέλην (108) 

(188). vepsldwy (43). 
νέφος 12, (110) (182) (186) (198). 

νεφέων (139) (144) (146). vepée- 

σσιν 48, (1656). | 
νηδόν (11). 
γηχτόν (78). 
νήματα (190). 
νήχετο (120). νηχομένη (95). νηχό- 

μενον (73). 

νιχάω: νιχήσας (381). 
νέχῃ (338). | 
νιφάδεσσι (61). 

νιφετοῖο (44) (118) (129) (309). 
νιφόεντας (102). 
νοερός (220). νοερόν 810, (235). vos- 

pÿs 41. voepÿ 140. νοερήν 128. 
νοερῶν 87. vospds (317). vospu- 
τερον 25. 



νοέω: ἐνόησα 193, 348. ἐνόησε 211. 
νοήσας 277. νοῆσαι 43, (343). 

νοήμονα 81, (263). 

νόϑοις 246. 

νόου 130. νόον 169, 177, (122) (259). 
νόστιμον (220). 

νοτίην 120. 
Νότος 229, 262, 268 Nôtou 115. 
νουσαλέης (294). 
νυχτιχόρευτον 186. 
yuupeueto (130). 

νυμφίον (124). 

νῦν 21, 122, 144, 184, 242. 

Νύξ (245). vuxrôs 332, (288). νύχτα 

13, (285). 

νύσσης 197. νύσσαν 50, 189, 351,(200). 

νύσσουσα (97). 
vuyins 213. νυχέην (286). 

νωϑρός (29). νωϑρά 254, (157). 

νωμήτορι 21. νωμήτορα (267). 
νώροπα (71). 
νῶτον 853, (9) (20). 

νῶτα 36, 85. νώτων 234. 

Ξανϑός: ξανϑόν (72). ξανϑῷ (177). 
ξανϑάς 348. 

ξανϑοφαές δ8. 

ξανδόχροος 88. 
ξεῖνα 4. 
ξύλον 810. 
ξυνόν 172. 

ξυνοχῇ 171 
ξύσαντες 178. 
Ὁ 122 (bis), 245, 287. ἡ 82, (236). 

τῆς 337. τήν 133, 189. τά 157. 

Ὅ (dem.) 62, 182, (36) (119) (211) 
(229) (322) (331). ἤ 214,320, (18) 

(33) (621 (64) (68) (127) (160) 
(233). οἵ 238. at 324, (58) (262). 
τῶν (36) (62). 

ὅδε: τόδε (222). 

ὁδεύεις 335. ὁδεύει 202, 220, 275, 
315, (144). ὁδεύων 110, 210, (28) 
(46) (80) (209) (226) (253) (266). 

ξυνοχγήν 317. 

νώτου 283. 

ὁδίτης 4, 59, 126, (29). ὁδίτην (78) 

(305). 
ὁδόν 192. 
ὀδόντων 300 ὀδόντας (83). 

ὄξου 310. ὄξον (334). 
ὅϑεν 51, (91). 

οἷα 43, 61, 71, 86, (110) (186) (227). 
οἷά τε (35). 

οἴγνυμι: ὥϊξεν (33). ὥϊξε 800. 

οἷδμα 293. 

οἴηχα 23, 141, (75). 
otxou (257). οἶχον (257). 

οἰχτέρμονα 169. 

οἴμης 281. 

oluoy 275. 

ὀϊστεύουσα (150). ὀϊστεύοντες (138). 
oloTpoy 299. 

ὀχλάξων 237, 252. 

(330). 
ὀλίγος: μείων 31. 
ὀλισϑαίνων 185. 

ὀλισϑηρή 154. 

δλχήν (164). 
δλχός 219, (166). δἀχόν 193, 334, 

(27) (198). δλχούς (135). 
ὄλλυμε: ὥλεσε (290). 
ὅλος 63. ὅλου 131. ὅλον 73, 94, 

103, 124. ὅλην 13, 170, 1, 

(192) (270). 
Ὀλύμπου 185, 318, (235). Vlüurw 

125, 145. Ὄλυμπον (110). 

ὀμβρέω: ὀμβρήσαντος (135). 

ὀμβρηρὴν 297. 
ὄμβρος (116). ὄμβρου (41). ὄμβρον. 

17, (126). Ὄμβροι (114). Ὄμβρων 

(131) ὄμβρων (173). 
ὀμβροτόχον (113). 

Ὁμήρου (171). 
ὁμίχλης 180, (245). ὁμίχλην (286). 
ὁμιχλήεντι (92). ὁμιχλήεσσαν (200). 

ὄμμα 94, 213, 287, 306, (236) (283). 
ὄμματος (184). ὄμμασιν (271). 
ὄμματα (312). | 

ὀχλάξουσαν 



Buvout: ὥμοσε (170). 

ὁμόδρομος 316. 

ὁμόξζυγες 329. ὁμόξυγα 34, (340). 

ὁμοχλήσαντες 226. 
ὁμόπλοος (85). 

ὁμόχρονος (226). 
ὁμοῦ 68, 229, 281, (54). 
ὄμπνιον 95, (21). 
ὀνειροτόχου (288). 

ξυέϑειρα (94). 
ὀξύς: ὀξέξ 53. ὀξέα 347. 

ὅπασσε (211). ὥὦπασε (326). 
ὀπιπευτῆρε (183). 
ὀπιπεύεις 337. ὀπιπεύουσι (263). 

ὀπιπεύων 158, 801], (41). ὀπι- 
πεύουσα 216. ὁπιπεύουσαν (55). 

ὀπισϑιδίων 264. 
ὀπισϑοπόροισι (20). 

ὀπισϑοτόνου 258. 
ὀπίσσω 227, 285, (79). 

ὀπίστερος (163). ὀπίστεραι 88. 
ὁπλῆς 260. 
ὅπλον (91). 

ὁππόσον (196). 
ὁὀπωπή (155). ὁπωπῆς (175). ὁπω- 

πήν (40) (264). ὀπωπαὶῖς (167). 
ὀπώρης (296). ὀπώρην 148. 
ὅπως 184. 

ὁράω: δρόωσι (154). ὁρόων 212. 
εἶδον 180, (55). εἶδεν (235). ide 

(185). idwy (200). ἰδοῦσαι (262). 
ὄπωπα 66, (170). 

ὄργια 74. 

ὅρϑιος (96). 

246. 
ὀρϑοχάρηνος 186. 
ὁρϑοπαγῇ 105. 
ὀρϑός 110. ὀρϑόν 326, (76). ὀρϑά 

63. 
ὀρϑοτενής 29. | 

ὀρϑόω: ὥρϑωσεν 266. ὀρϑώσασα 
(251). 

ὀρϑριενήν 50. 

ὄρϑιον 266 ὄρϑια 
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ὄρϑριος 59, 315, 331. 
Ὄρϑρος (239). ὄρϑρον (206). 
ὁρμή 54 ὁρμήν (217). 

ὅρμος (277). ὄρμον (49). 
ὄρνεον 12 

ὅρνις (208) (210) (220). 

ὀρνυμένου (132). ὀρνυμένην 859, 
(165). pas 271. ὦρτο (101). 

ὁρούσας 261, (168). 
ὅρπητας (238). 
ὄρφνης 380, (289). 

ὄρχαμον (262). ὄρχαμε 19. 
ὅς (dem.) (41). 

ὅς (rel.) 140, 180, 273, (14). ἦ (273). 

ἧς 81. ᾧ (210). ὅν 165, (343). 
ὧν 44, (115) (232). 

ὁσίοισι 65. 

ὅσον 220, 335, (189) (197). 
dote: ἥτε 188, (284). 
ὅτι 35, 39, 79, 160, (25). 
ὅττι 64, 87, 107, 151, 168, 195, (52) 

(140) (156) (222) (339). 
οὗ 9, 40, (343). οὐχ 253, (25) (83). 

oùy 65. 

obas (155). οὔασι (233). 
οὐδὲ 303, (65) (193). οὐδ᾽ 217. 
ubyexa (161). 

οὐρανίου 95, 309. 

οὐρανιώνων 151, 

θΘὸρανός 45. οὐρανός (266). oùpa- 
voy 176, 188. 

οὔτε 152, 158. 
ὀφειλομένην (272). 

(59). 
ὀφϑαλμοέ (152). 
ὄφις (24) (28) (49). ὄφιν (63). 
ὄφρα 9, 178, (135) (252) (319). 
ὀχετηγός (183). 

ὀχῆα (136). ὀχῆας (33). 
ὄγϑης (96). 
ὀψιτέλεστος (158). 
Παγγενέτωρ 19. 

πάγχοσμον 10. 

οὐρανέην 10. 

ὀφειλομένων 



παϑέων 28. 

παιδοχόμῳ (40). 
παῖς: παῖδες (114). παῖδας (35). 

παιφάσσουσα (167). 

παλαιγενέων 19]. 
παλάμης (250). παλάμῃ 206, 846, 

(21). παλάμην 162, (48) (124) 
(335). παλάμῃσιν (60). παλάμῃσι 
(14). παλάμας 64, (163). 

παλέλλυτα (190). 
παλίμπορος 60, (28). 

πάλιν 60, 260, 349, (29) (220) (250) 

(256) (318). 
παλινάγρετος (224). 

zæalydiynroy 141. 

παλιννόστοιο 28, 
παλίντονον (172). 
πάλλευχος 73. 
πάλλω: πάλλε (119). πάλλων 167. 

παλλομένῃην 168. 
παλμῷ 8, 53, 366. 

παλύνετο (64). 
παμμείλιχος 75. 
παμφαίνων 62. 

παντοφυές (313). 
πάντροφον (61). 
παρά 115, (131) (199). παρ᾽ 220, 

(233 
παραϑρίζω: παρέϑρισεν (32). 
παραΐσσουσα 218, (146).. 
παραχλίνων 98, παραχλίνασα (234). 
παραχρεμάσας 313. 
παραπλώωσι 179. 

παραστείγων 254. 
παρεδριόωσι (262). 

παρεζξομένεον 66. 

παρηορέῃσι 241. 
παρήορον 291, (19). 
παρϑενιχοῖς 325. 
παρϑένος 217. 
πᾶσα 12, (166). πάντα 129, 171, 

(828). πᾶσι (337). 

πασσυδέῃ (192). 
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πάτηρ: πατρός 202, 220. πάτερ 24. 
πατροπάτωρ 139. 
παύεται 9. 
πάχνη : πάγνης (306). 

παχνήεντα (312). 
παχυνομένης (140). 
πέζῃ 116. 
πεζός 4. 
πειράομαι: πειρώμενος 126. 
πεέρω: πεπαρμένος 112, (277). 
πείσματα 18, 

πελάγη 807. πελάγεσσιν 291. 
πέλομαι: πέλεν 118, (181). πέλε 

298. ἔπλετο (266) (287) (306) 
(322). 

πέμπτος 202. πέμπτης 212. 
πέμπει (149). πέμπε 25. πέμπων 

(42) (134). πέμπουσα (166) (310). 
πέμφατε 16. 

πέπλου 87, (296). πέπλῳ 84, (234). 
πέπλοισιν 359. πέπλοισι 72, (308). 

xepi 31, 138, 190, 274, 353. 

περιδέξιος 71 

περίδρομον 344, (222). 

περίμετρος 139, (209). 
περιμήχετος 29. 

περέπλοχος (36). περέπλοχον (114). 
περέῤῥυτα 129. 
zeptoxaipouaty (79). 
περισσονόων 14. 
περίσσυτον (42). 

περισφίγγουσα (74). 
περέτρογος 319. περίτροχον 70, 

(60). . 
περίφοιτος 6]. 

(324). 
περίφρονος 74. 
περονήσατο 113. 
πετάννυμι: ἐπέτασσεν (18). 

τασσε (77) (173) 
πετήλου (291). πετήλοις (6) (279). 

πευχεδανοῦ 179. 
πῆ 1. 

περίφοιτον 161, 

ἐπέ- 



πήγνυμι: πηγνυμένου 106, πῇῆξε 
(330). πήξας 286. πέπηγεν 117. 
πεπηγότι (108). 

πηδάλιον 291. 

πήσσων 123, 264. 
πήχυνε (40). 
πῆχυς: πῆχυν 285, (250). 

πιαλέην (214). 

ridaxes (136). 

Πιεριχῆς 74. 

πίλῳ (302). 
πέμπλημι: ἔπλησεν 218. 

(126). πλήσασα (282). 

πισύρων 37, (258) (840). 

πλαζομένην 170. 
πλάστγγε (329). 
πλήχτροισιν 8. 
πλησιφαής 209. 
πλησσομένου (159). 
πλοχάμων 48, (18). πλοχάμοισι (88). 

πλοχάμοις 224. πλοχάμους (173) 

(276) (320). 
πλογμόν (174). 

πλωτόν (84). 

πλώω: πλώοντι 16. 
πνείουσα (296). 
ποίαις (214). 

ποιητῇ (118). 
ποιχέλλεται 145. 
ποιχέλον (806). 

ποιμαίνει 142. ποιμαίνουσιν (229). 
ποιμήν 24. 
πολεήν (224). 
πολιόν (82). 

πόλου 48. πόλῳ 115. πόλον 7, 11, 
70, 94, 107, 112, 118, 188, 194, 
(168) (189). 

πολυαύχενος δ4. 
πολυδινήτων 187. 
πκολύχαρπος (62). 
πολύμορφον (202). 
πολυπλάγχτων (156). 
πολυῤῥαϑάμργος (41). 
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